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The purposes of this research were to: 1) compare the learning achievement on environmental and 
natural resources of Prathomsuksa 6 students before and after using project approach; 2) compare the 
pretest-posttest of reasoning thinking ability of Prathomsuksa 6 students before and after using project approach; 
3)study Prathomsuksa 6 students' ability to do project work using project approach and 4) study Prathomsuksa 6 
students opinions towards using project approach. The sample of this research consisted of 18 Prathomsuksa 6 
students studying in the second semester during the academic year 2016 at Banhnongsonhong School.            
The research instruments were: 1) a lesson plan on environmental and natural resources for Prathomsuksa 6 
students using project approach; 2) a learning achievement test; 3) a reasoning thinking ability test; 4) a project 
evaluation form and 5) a questionnaire of Prathomsuksa 6 students' opinions on participation in the learning 
management using project approach. The collected data were analyzed by mean (M), standard deviation (S.D.), 
t-test dependent and content analysis. 
       The research results were as follows:  
        1. Prathomsuksa 6 students' learning achievement on the environmental and natural resources using 
project approach was significantly higher than the learning achievement before the learning management at the 
.05 level. 

2. Prathomsuksa 6 students' reasoning thinking ability after the learning management using project  
approach was significantly higher than the ability before learning at the .05 level. 

3. Prathomsuksa 6 students' ability to do project work after the learning management using project 
approach was at the high level. 
        4. Prathomsuksa 6 students' opinions towards the learning management using project approach were 
generally high. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เปนไปตามกระแสโลกาภิวัตน  ประชากรทุก
ภูมิภาคสามารถหาขาวสาร ความรูไดอยางหลากหลาย อันเปนผลมาจากความกาวหนาดวยการ
สื่อสารโทรคมนาคม  นอกจากน้ีแลวทุกชาติยังเผชิญเก่ียวกับการแขงขันทางเศรษฐกิจ  อีกทั้งยังมี
ปญหาสังคมเกิดข้ึนมากมาย ประเทศไทยจึงตองปรบัเปลีย่นใหทันตอเหตุการณเพ่ือพัฒนาศักยภาพให
สามารถดํารงอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี และสังคมสวนรวมมีความสุข  โดยตองเนนใหคนมี
คุณภาพ (พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ, 2548: 1) 

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ผลผลติของการศึกษา  คือพลเมืองของประเทศสามารถปรับตัว  แกปญหา
ที่มีความหลากหลายในสภาพการที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถริเริ่มพัฒนาตนเอง ครอบครัว  
ชุมชน ตลอดจนประเทศใหพัฒนาและกาวหนาไปไดอยางมีหลักการบนพ้ืนฐานของความเขาใจในเหตุ
และผลของความถูกตอง ความดีงามและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การจัดการศึกษาจึงเปน
กระบวนการพัฒนาท่ีจะนําพาบุคคลไปสูความเจรญิงอกงาม เม่ือบุคคลงอกงามสงัคมกเ็ปลีย่นแปลงไป
ในทางที่ดีข้ึนอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม, 2553: 9) ปจจุบัน
สภาพแวดลอมไดเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมายทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครอง อันเนื่องมาจากกระแสแหงโลกาภิวัตนหรือโลกวัฒนธรรมเดียว ไดเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิต
ความเปนอยู (วัฒนา มัคคสมัน, 2550: 1) 

จะเห็นไดวาในปจจุบันการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนใหความสําคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการในการเสาะแสวงหาความรูดวยตัวของนักเรียนเองมากข้ึน (พิมพพันธ เดชะคุปตและ
คณะ, 2556: 24) ดังเชน แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) มีเจตนารมณเพื่อ
มุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรม       
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (2) พัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดานคือเปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในดานยุทธศาสตร การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการสงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรู
เปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสรมิการเรียนรูรวมกันของคน
ตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภท  เปนแหลง
เรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือก ที่สอดคลอง
กับความตองการของผูเรยีน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจยัที่กอใหเกิด
การเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2524 แกไข 
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ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักการที่วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา จึงตองสงเสรมิใหผูเรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ  และหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้ ใน (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาใน (3) จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจรงิ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน รักการอานและเกิดการใฝ
รูอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นจะเห็นวาการจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายและมีการ
สงเสริมใหนักเรยีนมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลและมีการเช่ือมโยงใหสอดคลองกับแนวทาง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการศึกษา และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไข
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู 
ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้ ใน (5) ไดระบุไววาการจัดกระบวนการ
เรียนรู ตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพใหสูงย่ิงข้ึน ทั้ง
ทางดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ 

           จากรายงานผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานหนองสองหอง ปการศึกษา 2555 – 2558 จากตารางที่ 1 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 รายงานผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผลสัมฤทธ์ิ    
             ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6    
             โรงเรียนบานหนองสองหอง ปการศึกษา 2555 – 2558 

ปการศึกษา จํานวน
นักเรียน 

จํานวนนักเรียนที่ได
ระดับ 3 ข้ึนไป 

นักเรียนสอบได
รอยละ เปาหมายโรงเรียน 

2555 12 7 58.33 70 
2556 14 8 57.14 70 
2557 14 9 64.28 70 
2558 18 10 56.00 70 

ที่มา: โรงเรียนบานหนองสองหอง , “รายงานการประชุมวิชาการ,” ปการศึกษา 2555–2558.       
         
           จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหนองสองหอง ตั้งแตปการศึกษา 2555 – 2558 นักเรียนมี
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ผลการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป ต่ํากวา ดังนี้คือ 58.33, 57.14 และ 64.28 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย
ของโรงเรียน คือ รอยละ 70 

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 ปการศึกษา 2555- 2558 โรงเรียนบานหนองสองหอง สาระ: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
มีคะแนนต่ํากวาเกณฑ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่  
            6 ปการศึกษา 2555 - 2558 

ปการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 
(M) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนสูงสุด
(Max.) 

คะแนนตํ่าสุด 
(Min.) 

2555  
ระดับโรงเรียน 42.00 14.68 72.00 18.00 
ระดับจังหวัด 46.11 14.76 94.00 4.00 

ระดับสังกัด สพป.รบ 2 43.62 14.48 100 0.00 
2556  

ระดับโรงเรียน 44.40 16.87 68.00 18.00 
ระดับจังหวัด 45.18 12.62 92.00 6.00 

ระดับสังกัด สพป.รบ 2 42.57 12.26 94.00 0.00 
2557  

ระดับโรงเรียน 52.20 7.07 62.00 42.00 
ระดับจังหวัด 51.94 5.11 98.00 0.00 

ระดับสังกัด สพป.รบ 2 49.03 14.75 100.00 0.00 
2558  

ระดับโรงเรียน 52.13 7.95 66.00 36.00 
ระดับจังหวัด 50.91 12.57 92.00 0.00 

ระดับสังกัด สพป.รบ 2 47.61 13.01 98.00 0.00 
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) , “ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 – 2558”,  2558. 
 

จากตารางที่ 2 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 – 2558 มีคะแนนระดับโรงเรียนเฉลี่ย 42.00 และ 44.40 
52.20 และ52.13 ตามลําดับ มีคะแนนระดับจังหวัด 46.11, 45.18, 51.94 และ 50.91 ซึ่งพบวา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ยังต่ํากวาระดับจังหวัด สวนรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 - 2558 โรงเรียนบานหนองสองหอง
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แยกตามสาระการเรียนรูภูมิศาสตร)  ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6               
            ปการศึกษา 2555 – 2558 (สาระภูมิศาสตร) 

ปการศึกษา คะแนนเต็ม 

โรงเรียน        
(สาระภูมิศาสตร) 

จังหวัด 
(สาระภูมิศาสตร) 

ระดับสังกัด สพป.รบ 2   
(สาระภูมิศาสตร) 

( M ) ( S.D.) ( M ) ( S.D. ) ( M ) ( S.D. ) 
2555 100 28.00 13.27 14.10 19.72 39.41 20.25 
2556 100 39.29 33.69 53.95 28.18 49.98 28.62 
2557 100 51.00 15.13 56.47 20.19 52.50 20.35 
2558 100 31.25 16.54 32.37 23.90 33.07 24.24 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) , “ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 – 2558”,  2558. 
 

  จากตารางที่ 3 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 – 2558 สาระภูมิศาสตรมีคะแนนระดับโรงเรียนเฉลี่ย 28.00 
และ 39.29 ตามลําดับ มีคะแนนระดับจังหวัด 14.10 และ 33.69 ซึ่งพบวาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับ
จังหวัดเล็กนอย สวนปการศึกษา 2557 - 2558 มีคะแนนระดับโรงเรียนเฉลี่ย 51.00,  และ 31.25 ซึ่ง
ต่ํากวาระดับจังหวัดเฉลี่ย 5.47และ1.12 ตามลําดับ ซึ่งพบวากลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร เปนสาระที่ควรเรงพัฒนามากที่สุดในอันดับหนึ่ง มากกวาสาระอื่นๆ  ซึ่งทาง
โรงเรียนบานหนองสองหอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 คาดวานักเรียนจะ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงข้ึน โดยเฉพาะสาระที่มีปญหา
คือสาระภูมิศาสตร และจากการสัมภาษณและสังเกตการสอนของผูสอนของครูในโรงเรียนบานหนอง
สองหอง ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 พบวาครูผูสอนสวนใหญใชวิธีสอนแบบการบรรยายโดยใหนักเรียน 
ฟง จด ทองจํา และทําตามที่ครูบอก การสอนดังกลาวเปนการสอนท่ีผูเรียนมีบทบาทนอย จึงทําให
ผูเรียนขาดความสนใจในการเรียน และไมสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถการคิดได 
        มีนักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของทักษะการคิดในยุคศตวรรษที่ 21 วาทักษะที่สําคัญที่สุด 
คือ ทักษะการคิดของบุคคล  เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในทุกดาน (วัชรา เลาเรียนดี, 2555: 1-2) โลกยุคโลกาภิวัตน เปนยุคที่สังคมในศตวรรษที่ 21 
มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ความรูเพ่ิมมหาศาล เด็กไทย หรือเยาวชนไทย จึงตองเปน
นักเรียนรู (learner) ดวยการเปนนักสืบสอบ แสวงหาความรูดวยตนเอง การอยูรวมกันในสังคมตองมี
ปฏิสัมพันธกัน  นอกจากนี้ความจําเปนอยางยิ่งตองสรางคนไทยเปนนักผลิตแทนการเปนนักบริโภค 
คือ เปนผูสรางองคความรูใหม แนวทางใหม  สิ่งประดิษฐ  หรือเรียกวาสรางนวัตกรรม ดังน้ันจึงตอง
สรางเด็กไทยใหเปนนวัตกร (innovator) กระบวนการจัดการเรียนรูที่สามารถสรางความเปนนักผลิต 
หรือนวัตกร คือการสอนโดยโครงงาน (พิมพันธ เดชะคุปต พเยาว ยินดีสุข และราเชน มีศรี, 2556: 2) 
ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน คือการจัดการเรียนรูดวยการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งความรู วิธีการ
และผลของงาน  ซึ่งการทําโครงงานอาจใหปฏิบัติเปนรายบุคคลหรือกลุมใชเวลาในการปฏิบัติตาม
ความยากงายซับซอนของกิจกรรมเน้ือหา  ผลของการเรียนรูดวยโครงงานคือ ผลลัพธ  ผลผลิต การ
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นําเสนอผลงาน และการปฏิบัติงาน (วัชรา เลาเรียนดี, 2544: 19) และในสังคมที่มีการใชขอมูล 
ขาวสารจํานวนมากและสามารถสงถึงไดอยางรวดเรว็  ทําใหโลกแคบลงและทําใหการเรียนรูเกิดข้ึนได
ตลอดเวลาทั้งทางบวกและทางลบ  การเรียนรูทางบวกทําใหเกิดประโยชน แตการเรียนรูทางลบทําให
เกิดโทษและเปนภัยกับตัวเองและสังคม 

จากความสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานน้ันไดมีนักการศึกษาใหความหมายของ
โครงงานไวดังนี้  

วันชัย คงเพ็ชร (2547: 35) ไดใหความหมายโครงงานวา เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ
การคิด วิเคราะห วางแผนการปฏิบัติการทํางานกลุมและแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณ รวมคิด รวม
ทําอยางเปนระบบเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย 

ทิศนา แขมมณี (2552: 139) ไดใหความหมายของโครงงานวาเปนการจัดสภาพการณ                 
ของการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนไดรวมกันเลือกทําโครงการท่ีตนสนใจ โดยรวมกัน สํารวจ สังเกต 
และกําหนด เรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทําโครงการรวมกัน ศึกษาหาขอมูล ความรูที่จําเปน และ
ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวจนไดขอคนพบหรือสิ่งประดิษฐใหม แลวจึงเขียนรายงานหรือ
นําเสนอตอสาธารณชน เก็บขอมูล แลวนําผลงานประสบการณทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
การคิดคน และสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณที่ไดรับท้ังหมด 

วัชรา  เลาเรียนดี (2555: 113-114) ไดใหความหมายโครงงานวา เปนการจัดการเรียนรูดวย
การใหปฏิบัติ เพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู วิธีการ และผลของงาน 

พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2556: 25) ไดใหความหมายโครงงานวา เปนการศึกษาเพ่ือ
คนพบความรูใหม สิ่งประดิษฐใหมและวิธีการใหม ดวยตัวของนักเรียนเอง โดยใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร มีครูอาจารยและผูเช่ียวชาญ เปนผูใหคําปรึกษา ความรูใหม สิ่งประดิษฐใหม และวิธีการ
ใหมนั้น ทั้งนักเรียนและครูไมเคยรูหรือมีประสบการณมากอน 

จากความหมายของโครงงานที่นักการศึกษาไดใหความหมายไว ผู วิจัยสามารถสรุป
ความหมายโครงงานวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ลง
มือปฏิบัติจริง โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา ตามความสามารถและความสนใจ ใชกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตร และมีผลวิจัยที่แสดงถึงผลของการนําการสอนแบบโครงงานการไปใช ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนดังนี้ตอไปน้ี 

งานวิจัยของโสภา นามไว (2552: 4) ศึกษาผลการสอนแบบโครงงานที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและ
เจตคติทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานน้ําทิพย จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การสอนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัย
ของวันวิสาข ประเสริฐศรี (2556: 5) ศึกษาผลการสอนแบบโครงงานเรื่อง ยอนรอยชุมชนตรอกบาน
จีนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะ
สงคราม จังหวัดตาก  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัย
ชนะสงคราม ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานเรื่อง ยอนรอยชุมชนตรอกบานจีน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และงานวิจัย ศศิธร ภูวาว (2558: 114 
-116) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุม ของ
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พ.ศ. 2550 พบวาผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน มี
คุณภาพมาตรฐานระดับดีเพียง รอยละ 11.80 ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับการประเมินคุณภาพการ
สอนของครูที่พบวา มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมีคุณภาพระดับดี เพียงรอยละ 31.10 
(ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2554: 4) และจากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมแลวการศึกษาไทย
ยังไมสามารถพัฒนาผูเรยีนใหมคุีณภาพตามเกณฑมาตรฐานได ซึ่งมีเหตุปจจัยมาจากกระบวนการการ
จัดการสอนของครูยังไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดมากนัก รวมทั้งยังมี
การใชการสอนแบบเดิมๆ โดยการบรรยายเปนหลกัจากเอกสาร ตํารา เพียงบางเลม ทําใหผูเรียนไมได
รับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและครอบคลุมทั้งดานความรู จิตใจ ทักษะและกระบวนการเรียนรู 
สําหรับแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยโครงงานเปนวิธีการจั ดการเรียนการสอนที่ทําให
นักเรียนไดโครงงานทําดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร คือการใหเด็กใชความคิดตางๆใน แตละข้ันตอน
จัดเปนกระบวนการคิดที่เปดโอกาสใหนักเรียนใชความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งความคิด
บอยๆ เปนการพัฒนาใหนักเรียนมีทักษะการคิด  ดังเชน พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2556:27) ได
กลาววาการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน เปนการชวยพัฒนาการคิดตางๆ ทิศนา แขมมณี และคณะ 
(ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2543: 96) ไดใหความหมายการคิดอยางมีเหตุผล ไววาเปนการใชหลัก
เหตุผลในการคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งการฝกการคิดอยางมีเหตุผลจะทําใหผูเรียนเปนคนมี
เหตุผลไมงมงายหรือเช่ืออะไรงายๆ จะทําหรือพูดอะไรก็จะอยูบนเกณฑ ความเปนคนมีเหตุและผล 
เพราะสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองคิดหรือทําไดอยางมีเหตุผล การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จะนําไปสู
ความสําเร็จเพื่อใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ จึงจําเปนตองใชเทคนิคการสอนเพ่ือให
เกิดการคิดอยางมีเหตุผล ใหเหมาะสมตองปรับการสอน คือการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงาน ซึ่งจะทําใหนักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู  อันเปนทักษะสําคัญที่ชวยใหนักเรียนได
คนควาและสรางความรูดวยตนเอง ดวยการมีทักษะการคิดและทักษะทางสังคมอันเปนทักษะสําคัญ
ของการใชกระบวนการเรียนรู (พิมพันธ เดชะคุปตและคณะ, 2551: 24) 

การคิดจึงเปนเปาหมายสําคัญประการหน่ึงที่ถูกระบุไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา               
ของชาติ ทั้งนี้การคิดจึงเปนทักษะมิใชพรสรรคและสามารถฝกฝนกันได (นวลจิตต เชาวกีรติพงศ           
และคณะ, 2551: 10-4) ความสําคัญของลักษณะการคิดที่สําคัญสมควรท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของชาติประการหน่ึงคือ การคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการคิด
ที่จําเปนตอการเรียนรูทุกแขนง (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2543: 96) การจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการคิดอยางมีเหตุผลดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนลักษณะการคิดเปนการคิดที่มี
ลักษณะความเปนนามธรรมสูงกวาทักษะการคิด จึงจําเปนตองอาศัยการตีความ การกําจัดขอบเขต 
และการใหนิยามเปนรูปธรรมที่ชัดเจนข้ึน  
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บทท่ี  2 
  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจาก แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูดวยโครงงานและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
ซึ่งรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง: กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 
2.  สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
4. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
5. ความสามารถในการทําโครงงาน 

 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. หลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง : กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
   วัฒนธรรม 
 
วิสัยทัศน 
              โรงเรียนบานหนองสองหอง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมใหนักเรียน
มี ความรูคุณธรรมจริยธรรม  และมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาชาติ  มีความรู  
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและสื่อสาร  บนพ้ืนฐานแหงความเปนไทย  
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ “วิชาการ
กาวหนา ประชารวมคิด เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ปลูกฝงคุณธรรม” 
 
พันธกิจ 
         1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกประชากรวัยเรียนโดยทั่วถึง 
 และมีคุณภาพตามมาตรฐานผูเรียนที่หลักสูตรกําหนด 
         2. พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
         3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

14 
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4. รวมมือกับชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

เปาหมาย 
1. นักเรียนทั้งปกติและพิการและดอยโอกาสไดรับการศึกษาตามสิทธิอยางเทาเทียมทุก 

 คน 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรูครบทุกกลุมสาระ 

          3. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
          4. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพสูมาตรฐานวิชาชีพ 
          5. โรงเรียนมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  โดยพัฒนาความพรอมในดาน 
 เทคโนโลยีและการสื่อสาร  และไดรับความรวมมือจากทุกฝายในทุกดาน 
 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 

           1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรูเปนเปาหมายสาํหรบัพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน 
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

 2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

 3. เปนหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

 4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด            
การเรียนรู 

 5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ 
 

จุดหมาย 
               หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มี
ความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับ
ผูเรียน  เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง   มีวินัยและ    
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
          5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  ดังนี้ 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใช

ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
เพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสือ่สาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเอง
และสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํา งาน และการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยง



17 

109 

ตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการ
รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน         
ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคณุธรรม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบานหนองสองหอง มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปน
พลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้

1.  รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทํางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
 

ตารางที่  4 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง 
กลุมสาระการเรยีนรู/ 

กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาตางประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 
  รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพรอมและจุดเนน 
ปละไมเกิน 40 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมเกิน 1,000 ชั่วโมง/ป 
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การเรียนสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร  ทั้งในฐานะ
ปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัด  นอกจากนี้ ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตาม
เหตุปจจัยตางๆ  ทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตาง และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 
 
2. สาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วาดวยการอยูรวมกันในสังคม ที่มี
ความเช่ือมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดลอม  เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่
เหมาะสม  โดยไดกําหนดสาระตางๆไว ดังนี้ 

1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา
ตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

2. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 
ปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและ
ความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สิทธิ หน าที่ เสรีภาพการ
ดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

3. เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหาร 
จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนํา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

4. ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร และ 
5. ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตางๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทาง 

ภูมิศาสตร ความสัมพันธกันของสิ่ งตางๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
          สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู 
รวมกันอยางสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ  ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษา 
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ 2  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม  

และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอยาง
สันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดม่ัน  ศรัทธา   
และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
          สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

มาตรฐาน ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการ 
ใช ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
            มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมี 
ผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ  ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห  
สรุป และใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

   มาตรฐาน ส 5.2   เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ 
กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
คุณภาพผูเรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ไดเรียนรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประเทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะทาง 

กายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเนนความ
เปนประเทศไทย 

1. ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน 
ตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งข้ึน 
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2. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถ่ิน 
จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 
ของทองถ่ินตนเองมากยิ่งข้ึน 

3. ไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตางๆ  ของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน  ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่
พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรเพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจ  
ในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเก่ียวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต การจัดระเบียบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 
 
ตารางที่  5 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบานหนองสองหองระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรยีนรู/กจิกรรม เวลาเรียน(ช่ัวโมง/ป) 
ท 16101     ภาษาไทย 160 
ค 16101     คณิตศาสตร 160 
ว 16101     วิทยาศาสตร 80 
ส 16101     สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 16102     ประวัติศาสตร 40 
ท 16101     สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ท 16101     ศิลปะ 80 
ท 16101     การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
ท 16101     ภาษาตางประเทศ 80 
รายวิชาเพ่ิมเติม 
ง  15101     คอมพิวเตอร 40 

ส  16201     หนาที่พลเมือง 6 40 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

แนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนารี                                                 
(กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน) 40 

รวมเวลาเรียน 1,000 
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คําอธิบายกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
กลุมสาระ สังคมศึกษา    ศาสนาและวัฒนธรรม             รหัสวิชา 16101                     
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6      เวลาเรียน   80 ชั่วโมง 
 

วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจําชาติหรือความสําคัญ
ของศาสนาที่ตนนับถือ   สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขารจนถึงสังเวชนียสถานหรือประวัติ
ศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด  เห็นคุณคาและประพฤติตนตามแบบอยางการดําเนินชีวิตและขอคิด
จากประวัติสาวก ชาดกเรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ีกําหนด วิเคราะหความสําคัญและเคารพ
พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  3  ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด   ช่ืนชมการทําความดีของบุคคลในประเทศตามหลักศาสนาพรอมทั้ง
บอกแนวปฏิบัติการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา และบริหารจิต  เจริญปญญา มีสติ
ที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อแกปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  
อธิบายหลักธรรมสําคัญของศาสนาอ่ืนๆ โดยสังเขป  อธิบายลักษณะสําคัญของศาสนพิธี   พิธีกรรม
ของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธี   อธิบายความรูเกี่ยวกับสถานที่
ตางๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  มีมารยาทของความเปนศาสนิกชนท่ีดีตามที่
กําหนด  อธิบายประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา
ตามที่กําหนดและปฏิบัติตนไดถูกตอง แสดงตนเปนพุทธมามกะหรือแสดงตนเปนศาสนิกชนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชน วิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามศาสนา และดํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม แสดงออกถึงมารยาทไทยได
เหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ อธิบายคุณคาทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางกลุมคนในสงัคมไทย  
ติดตามขอมูลขาวสาร เหตุการณตางๆในชีวิตประจําวัน เลือกรับและใชขอมูล ขาวสารในการเรียนรูได
เหมาะสม เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและรัฐบาล มีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมประชาธิปไตยในทองถ่ินและประเทศ  อธิบายบทบาทความสําคัญในการใช
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย 

อธิบายบทบาทของผูผลิตที่มีความรับผิดชอบ อธิบายบทบาทของผูบริโภคที่รูเทาทัน บอกวิธี
และประโยชนของการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิต  ผูบริโภค    
ธนาคารและรัฐบาล ยกตัวอยางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถ่ิน 

ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร  แผนที่  ภาพถายชนิดตางๆ ระบุลักษณะสําคัญทางกายภาพและ
สังคมของประเทศ อธิบายความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณทางธรรมชาติ
ของประเทศ  วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคมใน
ประเทศ อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปจจุบันและผลที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น  จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน 
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มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ส 1.1       ป.6/1       ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ป.6/7   ป.6/8   ป.6/9    
ส 1.2       ป.6/1       ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4    
ส 2.1       ป.6/1       ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5    
ส 2.2       ป.6/1       ป.6/2   ป.6/3    
ส 3.1       ป.6/1       ป.6/2   ป.6/3    
ส 3.2       ป.6/1       ป.6/2    
ส 5.1       ป.6/1       ป.6/2      
ส 5.2       ป.6/1       ป.6/2   ป.6/3    
 
รวม    31    ตัวช้ีวัด   
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนํา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
มาตรฐานตัวช้ีวัด 5.2 ป.6 /1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในประเทศ มาตรฐาน ส 5.2  ป.6/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศ
ไทยจากอดีตถึงปจจุบัน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน  และมาตรฐาน ส 5.2 ป.6 /3   
จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน มาใชในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และขอเสนอโครงสราง
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีสาระสําคัญ 5 สาระ สาระที่  
4 ประวัติศาสตร  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง กําหนดใหเปนส าระ
รายวิชาพ้ืนฐาน จึงเหลือ จํานวน 4 สาระ ดังน้ี สาระที่  1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 
หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร และสาระท่ี 4 
ภูมิศาสตร  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอโครงสรางกลุมสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามลําดับดังนี ้
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โครงสรางรายวิชา 
โรงเรียนบานหนองสองหอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุีเขต 2 

      โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา       กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ระดบัช้ัน   ประถมศึกษาปที่ 6 เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง 

ตารางที่ 6 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ําหนัก
(คะแนน) 

1 ศาสนาและหลักธรรมนํา
ความสุข 

ส 1.1 

ป.6/1 

ป.6/2 

ป.6/4 

ป.6/7 

ป.6/8 

ศาสนาทุกศาสนามีความสําคัญตอ
ผู นับถือ การศึกษาประวัติของ
ศาสดา และหลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาจะ ทําใหเกิดความศรัทธา
และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริงได 

10 12.50 

2 เรียนรูสิ่งที่ดีและ ศาสน
พิธีนารู 

ส 1.1 

ป6/3        
ป.6/5 

ป.6/6 

ป.6/9 

ส 1.2 

ป.6/1 

ป.6/2 

ป.6/3       
ป.6/4 

ศาสนาทุกศาสนามีความสําคัญตอ
ผู นับถือ การศึกษาประวัติของ
ศาสดา และหลักธรรมคําสอนของ
ศาสนาจะ ทําใหเกิดความศรัทธา 
และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริงได นอกจากน้ีการเรียนรู
เก่ียวกับ ศาสนสถาน การปฏิบัติ
ตนตามมรรยาทของศาสนิกชน ที่
ดี การเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา 
ตลอดจนการแสดงตนเปนศาสนิก
ชนที่ดี จะทําใหสามารถปฏิบัติตน
ไดอยางถูกต องในฐานะท่ี เปน  
ศาสนิกชนที่ดี 

10 12.50 
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โครงสรางรายวิชา 
โรงเรียนบานหนองสองหอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุีเขต 2 
โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง 

 
ตารางที่  7  สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 

ลําดับที่ 
ชื่อหนวย         
การเรียน 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
(คะแนน) 

1 กิจกรรม
ประชาธิปไตย 

ส 2.2 

ป.6/1 

ป.6/2 

ป.6/3 

การเรียนรู เ ก่ียวกับบทบาทหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล 
ร ว ม ทั้ ง กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ ที่ ส ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งเปนสิ่งที่
คนไทยตองเรียนรูและปฏิบัติ เพื่อทําให
เ กิ ด ค ว า ม เ ข า ใ จ แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญของการทําหนาที่พลเมืองที่ดี 

6 7.50 

2 กฎหมายนารู ส 2.1         
ป.6/1 

 

กฎหมายเปนขอบังคับใหสมาชิกในสังคม
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ เพื่อให
สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

6 7.50 

3 วัฒนธรรมและการ
เปลี่ยนแปลง 

ส 2.1         
ป.6/2 

ป.6/3 

ป.6/4 

วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดําเนิน
ชีวิตของคนในสังคมวัฒนธรรมในแตละ
ทองถิ่นมีความแตกตางกันและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

5 6.25 

4 ขอมูลขาวสารและ
เหตุการณ 

ส 2.1        
ป.6/5 

 

การรับขอมูลขาวสารและเหตุการณตางๆ 
ที่เกิดขึ้นอยางมีวิจารณญาณจะชวยให
รู เท าทันความเปนไปของส่ิงตางๆ  ที่
เกิดขึ้นรอบตัว 

3 3.75 
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โครงสรางรายวิชา 
โรงเรียนบานหนองสองหอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุีเขต 2 
โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร   ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง 
 

ตารางที่ 8 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 

มาตรฐาน
การ

เรียนรู/
ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
นํ้าหนัก
คะแนน 

1 ผูผลิตที่มคีวาม
รับผิดชอบและ
ผูบริโภคที่รูเทาทัน 

ส 3.1     
ป.6/1 

ป.6/2 
ป.6/3 

มนุษยทุกคนยอมอยู ในฐานะที่ เปนทั้ ง
ผูผลิตและผูบริโภค เน่ืองมาจากทุกคนไม
สามารถผลิตสินคาและบริการมาสนอง
ความตองการของตนเองไดทุกอยางจึงตอง
พึ่ งพาอาศัย กัน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตนเอง 

10 12.50 

2 ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ 

ส 3.2     
ป.6/1 

ป.6/2 

หน วย เศรษฐ กิจ มีความสั ม พันธทา ง
เศรษฐกิจ ภาษี สิทธิของผูบริโภคและผูใช
แรงงาน และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจทํา
ใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถ
นํ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

10 12.50 
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โครงสรางรายวิชา 
โรงเรียนบานหนองสองหอง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุีเขต 2 
โครงสรางรายวิชาสังคมศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      สาระที่ 4 ภูมิศาสตร        ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง 
ตารางที่  9 สาระที่ 4 ภูมิศาสตร 

ลําดับที่ ชื่อหนวยการเรียน 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้ า ห นั ก
คะแนน 

1 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตรและ
ลักษณะทางกายภาพ
ของประเทศไทย 

ส 5.1        
ป.6/1 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร  เปนอุปกรณ
ที่ มีความสําคัญตอการศึ กษาและ
คนคว าท างด านภู มิศาสตร  เพื่ อ
นําไปใชประโยชนในดานตางๆ 

4 5.00 

2 ลักษณะทางกายภาพ
กับปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ 

ส 5.1        
ป.6/2 

การศึกษาความสัมพันธ ระหว าง
ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ทําให เขาใจการเกิด
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลตอ 
การดํารงชีวิต และสามารถดํารงชีวิต
อยูไดอยางปลอดภัย 

4 5.00 

3 สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส 5.2        
ป.6/1 

ป.6/2 

ป.6/3 

ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ข อ ง ม นุ ษ ย มี
ความสัม พันธ กับสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางมาก 
ดั ง น้ัน เ ร า จึง ควรช วย กันอนุรั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด คุมคามากท่ีสุด และ
มีจิตสํานึกในการใชที่ถูกตอง 

12 15.00 

 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ใชหนวยการเรียนรูที่  3 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มาใชในการ

ทดลอง ในเนื้อหาสาระ ธรรมชาติกับสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปจจุบัน 
และทรัพยากรธรรมชาติ ส 5.2 ป.6 /1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ มาตรฐาน ส 5.2 ป.6 /2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติใน
ประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน และผลที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น มาตรฐาน ส 5.2 ป.6 /3   
จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน กําหนดเวลาสอน รวม 12 ช่ัวโมง 
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การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษา                

ปที่ 6 มีจํานวน สาระการเรียนรูทั้งสิ้น 5 สาระการเรียนรูดังนี้ 
สาระการเรียนรูที่  1   ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระการเรียนรูที่  2   หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม 
สาระการเรียนรูที่  3   เศรษฐศาสตร 
สาระการเรียนรูที่  4   ประวัติศาสตร 
สาระการเรียนรูที่  5   ภูมิศาสตร 
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 

5 สาระ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง ผูวิจัย นําสาระที่ 5  ภูมิศาสตร มาทํา
การทดลอง มีรายละเอียดตามตารางที่ 10 ดังนี ้

 
ตารางที่ 10 การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                         
              ช้ันประถมศึกษาท่ี 6 

สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด 
ช่ือหนวยการเรียนรู/

เรื่อง 

เวลาเรียน 
(ช่ัวโมงเรียน 1 คาบ   

/ 60 นาที ) 
ภูมิศาสตร ส 5.2 ป.6 /1 วิเคราะห

ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกบั
สิ่งแวดลอมทางสังคมใน
ประเทศ 
มาตรฐาน ส 5.2  ป.6 /2 
อธิบายการแปลงสภาพ
ธรรมชาติในประเทศไทยจาก
อดีตถึงปจจุบัน และผลทีเ่กิดข้ึน
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
มาตรฐาน ส 5.2  ป.6 /3   
จัดทําแผนการใชทรพัยากรใน
ชุมชน 

ช่ือหนวยการเรียนรูที่ 3 
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ        
ครอบคลมุเนื้อหา  ดังนี้    
- ธรรมชาติกับสงัคมไทย 
- การเปลีย่นแปลงของ
ธรรมชาติจากอดีตถึง
ปจจุบัน 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 

12 
 

รวม 12 
 
 
 



28 

109 

 ในการวิจัยครั้งนี้ใช สาระภูมิศาสตร  มาตรฐานตัวช้ีวัด มาตรฐาน  ส 5.2  ป.6 /1 มาตรฐาน     
ส 5.2 ป.6 /2 และ มาตรฐาน ส 5.2 ป.6/3 หนวยการเรียนรูที่ 3 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ครอบคลุมสาระการเรียนรู ธรรมชาติกับสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปจจุบัน 
และ ทรัพยากรธรรมชาติ รวม 12 ช่ัวโมง มาใชในการทดลอง    
 
3. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  มีช่ืออื่นที่มีความหมายเดียวกัน หลายช่ือ  เชน การเรียนรู
โดยใชโครงงาน  การเรียนรูแบบโครงการ การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนศูนยกลางการเรียนรู              
(วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2551: 54) และการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งมาจากศัพทที่สําคัญคือ
“Project” จะมีนิยามหรือคําศัพทที่เกี่ยวของที่เรียกช่ืออยูหลากหลายแตมีความหมายเดียวกันดังนี้            
สุรศักด์ิ ปาเฮ (2549: 15-16) ใชคําวาภาษาอังกฤษคําวา Project-based Learning  Project-
based Education, Project-based Instruction, Project-based Teaching Project-based, 
Project-based Studying, Project and Learning, Project and Education, Project and 
Instruction, Project and Teaching, Project Method Learning, Project Method Teaching, 
Project Method Education, Project Approach Learning, Project Approach Teaching, 
และ Project  Approach  Education ซึ่งคําศัพทและนิยามเก่ียวกับโครงงานมีมากมาย  ผูวิจัยขอใช
คําวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในการกลาวถึงเนื้อหา และผูวิจัยจะขอนําเสนอเกี่ยวกับ  ความ
เปนมาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ประเภทของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การพัฒนาทักษะการคิดดวยการทําโครงงาน 
ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน คุณคาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ประโยชนของ
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน กลยุทธที่ครูใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด และการ
ประเมินผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตามลําดับ 
 

3.1 ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
เริ่มตั้งแตป  ค.ศ. 1900 เปนตนมา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเริ่มมุงเนน  

การจัดกิจกรรมใหผูเรยีนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงใหมากที่สุด ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากนักจิตวิทยาใน
แนวใหมที่มุงใหผูเรียนสาํรวจตนเอง  คนหาความถนัดและปญหาที่ตนสนใจ  ผูเรียนมีโอกาสท่ีจะเลอืก
วางแผนและดําเนินการดวยตนเอง  ซึ่งการเรียนและการปฏิบัตินี้เรียกวา การสอนแบบโครงงาน 
(Project Method) โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งเปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนคิดเปน 
ทําเปน และแกปญหาได โครงงานหรือโครงการมาจากคําในภาษาอังกฤษคือ Project เปนคําเดิมที่ใช
โดยวิศวกร ตอมามีการใชคําวา Project ในวงการศึกษา โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เปน
วิธีการสอนใหมที่เรียกวา Project Method ซึ่งเปนกระบวนการสอนที่ใหนักเรียนไดวางแผนทํางาน
และสรางผลงานหรือผลิตผลงาน หลักการและแนวคิดโครงงาน  การจัดการเรียนการสอนที่จะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียนจะตองทําใหเขาเห็นวาความสําคัญของสิ่งที่เรียนไปน้ันมีความเกี่ยวของ



 

 

สัมพันธกับสภาพแวดลอมท่ีเขาอยูอยางไร  นําไปใชในชีวิตไดหรือไม  และจะใชไดอยางไร  ครูจะตอง
สอนใหนักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู  นักเรียนจะสามารถพัฒนาความความคิด
ตนเองได ก็ตอเมื่อสามารถถามและตอบคําถามดวยตนเองได   

กิจกรรมโครงงานเปนกิจกรรมที่นักการศึกษาหลายทานยอมรับวาจําเปนอยางย่ิง 
สําหรับครูผูสอนทุกระดับการศึกษา  เพราะกิจกรรมโครงงานถือไดวาตอบสนองตอกระบวนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคัญไดอยางดีและมุงสนับสนุนใหผูเรยีนสืบคนขอมูลอยางเปนกระบวนการ 
โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  การบงช้ีประเด็นปญหา  การต้ังสมมติฐาน  และการเลือกแนวทางใน
การแกปญหา  โดยเนนการทํางานเปนกลุม 

ลัดดา  ภูเกียรติ (2544: 18 - 20) ไดกลาวถึงสาระสําคัญของ กิจกรรมโครงงานเปน 
กิจกรรมที่เนนการสรางความรูดวยตนเองของผูเรียนดวยการบูรณาการสาระความรูตางๆ ที่อยากรูให
เอื้อตอกัน หรือรวมกันสรางความคิด ความเขาใจ ความตระหนัก ทั้งดานสาระและคุณคาตางๆให
ผูเรียน โดยอาศัยทักษะทางปญญาหลายๆ ดาน ที่ทักษะข้ันพื้นฐานในการแสวงหาความรูและทักษะที่
จําเปนในการคิดอยางสรางสรรคและมีวิจารณญาณ เปนตน 

สรุปความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมี 
โอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงใหมาก ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากนักจิตวิทยาในแนวใหมที่มุงใหผูเรียนสํารวจ
ตนเอง  คนหาความถนัดและปญหาที่ตนสนใจ  ผูเรียนมีโอกาสท่ีจะเลือกวางแผนและดําเนินการดวย
ตนเอง 
 

3.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายโครงงาน ไวดังนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1) ไดใหความหมาย การสอนแบบโครงงานวาเปน 

กิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการวิทยาศาสตร โดยมีครูผูสอนคอยกระตุน แนะนํา ให
คําปรึกษาอยางใกลชิด 

ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 27) ไดใหความหมาย การสอนแบบโครงงานวา เปนวิธีการ 
เรียนรูที่เกิดจากความสนใจใครรูของผูเรียนที่อยากจะศึกษาคนควาเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ 
สิ่งที่สงสัยและอยากรูคําตอบใหลึกซึ้งชัดเจน หรือตองการเรียนรูในเรื่องน้ันๆ ใหมากข้ึนกวาเดิม โดย
ใชทักษะกระบวนการและปญญาหลายๆ ดาน มีวิธีการศึกษาอยางเปนระบบและมีข้ันตอนตอเนื่อง มี
การวางแผนในการศึกษาอยางละเอียดแลวลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว จนไดขอสรุปหรือผล
การศึกษาหรือคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา โครงงานเปนอีกรูปแบบ
หนึ่ง ของการทําวิจัยโดยเด็กๆ เพราะเด็กนักเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาความรู โดยใช
ระเบียบวิธีการทํางานท่ีเปนระบบใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ในการศึกษาคนควาความรู ความจริงจนไดขอสรุป 

วันชัย  คงเพ็ชร (2547: 35) ไดใหความหมายของการสอนแบบโครงงานวาเปน 
การศึกษาสิ่งที่ตองการแกปญหาอยางใดอยางหน่ึงตามตองการโดยใชกระบวนการแกปญหาหรือ
กระบวนการเทคโนโลยีอยางเปนระบบ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการคิด  วิเคราะหงาน  การจัดการ  
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วางแผน การปฏิบัติ การประเมินปรับปรุง  โดยรวมกันทํางานหรือทํางานคนเดียวเพื่อใหไดช้ินงาน
ตามที่ตองการ  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2551: 62) ไดใหความหมายของการสอนแบบโครงงานวา 
เปนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา ข้ึนมาจากความคิดทางปรัชญาการศึกษาของจอหน ดิวอี้  
(John Dewey) ซึ่งเนนวาการเรียนรูอยางมีความหมายและประสิทธิภาพ (จะเกิดข้ึนไดเมื่อผูเรียนมี
โอกาสลงมือทํางานรวมกัน) ภายใตสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่มีความใกลเคียงกับ
สถานการณจริง  และการเรียนรูจะเกิดไดดีเม่ือผูเรียน มีโอกาสไดเรียนรูเกิดจากการเรียนรูผานการ
คนควาหารายละเอียดของขอมูลที่สนใจ 

วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2551: 45) ไดใหความหมายของการสอนโครงงานวา เปน 
การจัดการเรียนรูที่เนนศูนยกลางการเรียนรู (Project Centered Learning) โดยผูเรียนไดเรียนรู  
ผานการกระทํากิจกรรมโครงงานรวมกันกับเพื่อน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามจุดประสงคของ
โครงงาน  ทําใหสมาชิกตองมีการชวยเหลือกันในการทํากิจกรรมเพ่ือใหไดผลตามตองการ  ฝกการ
แกปญหาที่เกิดข้ึนภายในกลุม  เนนกระบวนการคิด การตัดสินใจ วางแผนการทํางาน  ดวยวิธีการ
ปฏิบัติจริง  เพื่อเรียนรูวิธีการแกปญหา อันนําไปสูความสามารถในการคิดวิเคราะห  แสวงหาขอมูล 

ทิศนา  แขมมณี (2552: 139)  ไดใหความหมายของการสอนแบบโครงงานวา เปน 
การจัดสภาพการณของการเรียนการสอน  โดยใหผูเรียนไดรวมกันเลือกทําโครงการที่ตนสนใจ  โดย
รวมกัน  สํารวจ  สังเกต และกําหนด  เรื่องท่ีตนสนใจ วางแผนในการทําโครงการรวมกัน  ศึกษาหา
ขอมูล  ความรูที่จําเปน  และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไวจนไดขอคนพบหรอืสิง่ประดิษฐใหม 
แลวจึงเขียนรายงานหรือนําเสนอตอสาธารณชน เก็บขอมูล  แลวนําผลงานประสบการณทั้งหมดมา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดคน  และสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับจากประสบการณที่ไดรับ
ทั้งหมด 

วัชรา  เลาเรียนดี (2555: 113-114) ไดใหความหมายของการสอนแบบโครงงานวา  
เปนการจัดการเรียนรูดวยการใหปฏิบัติ เพ่ือใหไดมาซึ่งความรู วิธีการ และผลของงาน 

พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2556: 25) ไดใหความหมายของการสอนแบบ 
โครงงานวา เปนการศึกษาเพ่ือคนพบความรูใหม สิ่งประดิษฐใหมและวิธีการใหม ดวยตัวของนักเรียน
เอง โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร มีครูอาจารยและผูเช่ียวชาญเปนผูใหคําปรึกษา ความรูใหม 
สิ่งประดิษฐใหม และวิธีการใหมนั้นทั้งนักเรียนและครูไมเคยรูหรือมีประสบการณมากอน (unknown 
by all)  

สมประสงค นวมบุญลือ (ออนไลน. เขาถึงเม่ือ 28พฤศจิกายน 2558. เขาถึงไดจาก  
http: my.opera.com/somprasong/blog/) ไดใหความหมายโครงงานวา  เปนการจัดการเรียนรูที่
นักเรียนไดศึกษาคนควาในประเด็นที่นักเรียนสนใจ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อตอบ
ประเด็นท่ีตนสนใจดวยการกําหนด เปาหมาย ตั้งสมมติฐาน กําหนดขอบเขต (วัตถุประสงค) แหลง
ความรู (ขอมูล) การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดวยเหตุผล สรุปประเด็นที่คนพบ และ
นําเสนอในลักษณะที่เปนช้ินงาน  
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Joseph Krajcik, Charlene Czerniak และ Carl Berger  (Joseph Krajcik,  
1999 อางถึงใน ลัดดา ภูเกียรติ, 2544: 27) กลาววาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรบน
พื้นฐานของโครงงานวิทยาศาสตรเปนการเรียนรูรวมกันของนักเรียนเก่ียวกับสิ่งตางๆ รอบตัวนักเรียน
ที่มีความสนใจเหมือนกัน โดยใชกระบวนการ ความรูและความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร รวมไปถึง
เทคโนโลยีตางๆ เพ่ือพัฒนาผลงานของเขา 

Katz (Katz, 1994 อางถึงในลัดดา ภูเกียรติ, 2544: 27) อธิบายวาโครงงาน  
คือ การคนควาอยางลุมลึก ในหัวขอ (topic) ที่คุมคาในการเรียน (worth learning) ในการคนควา
นั้นอาจจะเปนกลุมยอย บางครั้งอาจเปนกลุมใหญทั้งช้ัน หรืออาจเปนรายบุคคลก็ได หัวใจสําคัญของ
ลักษณะโครงงานคือ การคนควาวิจัยที่คนหาคําตอบเพื่อตอบคําถามเก่ียวกับหัวขอที่นักเรียนไดคิด
ข้ึนมา 

ผูวิจัยสรุปความหมายการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมที่มุงเนน 
ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง ตามความสามารถและความสนใจ โดยใช
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา 
 

3.3 จุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการเรียนรูที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ  นักเรียน 

เปนผูสรางและหาคําตอบดวยตนเอง  เปนความสามารถในการพัฒนาความคิดพรอมท้ังมีการฝก
ทักษะสังคมที่ดี มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดเรียนรูแบบโครงงาน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธพงษ  ไกยวรรณ ( 2540: 14-15) กลาวถึงจุดประสงคของการจัดเรียนรูแบบ 
โครงงาน มีดังตอไปนี้ 

         1. เพ่ือใหนักเรียนไดใชความรูและประสบการณ  ปฏิบัติโครงงานตามความสามารถ 
ความสนใจ  และความถนัดของตนเอง 

    2. เพ่ือใหนักเรียนไดสามารถคนควาหาความรู  หาขอมูลจากแหลงความรูตางๆดวย 
ตนเอง 

         3. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค 
         4. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานและเห็นคุณคากระบวนการการ 

แกปญหา 
5. ผลจากการดําเนินงานทั้งหมดจะทําใหนักเรียนผลิตผลงานท่ีเปนของนักเรียนเอง 

และนําไปใชประโยชนได 
ลัดดา  ภูเกียรติ (2544: 19-20) กลาวถึงจุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบ 

โครงงานวาเปนโครงงานเนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนรูและปฏิบัติ เอง 
เช่ือมั่นในศักยภาพการเรียนรูของตนซึ่งเปนการพัฒนาความคิดแบบอิสระของนักเรียน 

กิตติชัย  สุธาสิโนบล (2546: 2) กลาววา จุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบ 
โครงงานมี ดังนี ้

1. เพื่อมุงใหผูเรียนพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีทักษะพ้ืนฐานในการ 



32 

109 

ติดตอสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห โดยเนนการเรียนรูตามสภาพจริง  ไดปฏิบัติจริง  อยาง
มีความสุข 

2. เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด การคนควา  แสวงหาความรูและสราง 
ความรูดวยตนเองอยางสรางสรรค พรอมทั้งนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได 

3. เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด 
และความตองการของตนเอง 

4. เพ่ือมุงใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการทักษะการคิดทางสังคม จริยธรรม เพื่อ 
คนควาหาคําตอบอยางนักแสวงหาความรู ความสามารถนําไปใชแกปญหาตางๆในชีวิตประจําวัน 

บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553: 17) กลาวถึงจุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบ 
โครงงานมี ดังนี ้

1. แสดงใหเห็นถึงความรู ความชํานาญของนักเรียน 
2. เนนถึงพลังความอยากรู อยากเห็น ของนักเรียน 
3. สงเสริมใหนักเรียนตัดสินใจวาทําอะไร และคิดวานักเรียนเปนผูมีความรูความ 

ชํานาญในเรื่องที่นักเรียนยากรู 
วัฒนา  มัคคสมัน (2554: 39)  กลาวถึงจุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบ 

โครงงาน มีดังนี้ 
1.  สามารถพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง 
2.  สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 
3.  สามารถแกปญหาไดเปนกระบวนการ 
4.  เห็นคุณคาในตนเอง 
จากที่กลาวมาเกี่ยวกับจุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานผูวิจัยสรุปได 

ดังนี้คือ 
1. การเรียนรูที่เนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนรู ตาม 

ศักยภาพการเรียนรูของตนซึ่งเปนการพัฒนาความคิด 
2. การเรียนรูที่ทําใหเกิดทักษะในการคิด การคนควา แสวงหาความรูและสราง 

ความรูดวยตนเองอยางสรางสรรค พรอมทั้งนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได 
 

3.4 ประเภทของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
ประเภทของโครงงานไดมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดแบงไวมากมายหลายทาน 

ดังตอไปนี ้
จิราภรณ ศิริทวี (2542: 34) ไดแบงประเภทโครงงาน ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้คือ 
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่บูรณาการความรู ทักษะคุณธรรม  

จริยธรรมและคานิยมในกลุมสาระการเรียนรูเปนพื้นฐานในการกําหนดโครงงานและการปฏิบัติ 
2. โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่ผูเรียนกําหนดข้ันตอนตามความถนัด  

ความสนใจ และความตองการ โดยการนําความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และคานิยมจากกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ มาบูรณาการเปนโครงงานและการปฏิบัติ 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1-4) ไดแบงประเภทโครงงาน ออกเปน 4 ประเภท   
ดังนี้คือ 

1. โครงงานประเภทสํารวจ รวบรวมขอมูล   โครงงานประเภทนี้ ผูเรียนเพียงสํารวจ 
และรวบรวมขอมูลแลวนําขอมูลน้ัน มาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเห็น
ลักษณะหรือความสัมพันธในเรื่องที่ตองการศึกษาไดชัดเจนย่ิงข้ึน ตัวอยางโครงงานประเภทนี้ ไดแก 

-  การสํารวจประชากรและชนิดตางๆ เชน สัตว พืช  หิน  แร ฯลฯ  ในทองถ่ินหรือ 
บริเวณที่ตองการศึกษา 

-  การสํารวจพฤติกรรมตางๆ ของสัตวในธรรมชาติ 
-  การสํารวจคุณภาพนํ้าจากแหลงน้ําตางๆ  ที่ตองการศึกษา 
-  การสํารวจมลพิษของอากาศในแหลงตางๆ 

        2. โครงงานประเภทการทดลอง   โครงงานนี้เปนโครงงานที่มกีารออกแบบทดลองเพื่อ 
ศึกษาผลของตัวแปรหน่ึงที่มผีลตออีกตัวแปรหน่ึง ที่ตองการศึกษา เพ่ือควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่ผลตอตัว
แปรที่ตองการศึกษาไว โดยทั่วไป ข้ันตอนการดําเนินงานของโครงงานนี้จะประกอบดวย การกําหนด
ปญหา การต้ังจุดประสงคหรือสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การรวบรวมขอมูล การแปลผล
และการสรุปผลการทดลอง ตัวอยาง เชน 

-  การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารเคมีที่มีผลตอการพัฒนาการทางกายและการ    
เจริญเติบโตของหนูขาว 

-  การศึกษาผลของความเขมขนของผงซักฟอกที่มีผลตอการงอกของเมล็ดขาวโพด 
-  ผลของความเขมขนของแสงท่ีมีตอการสลายของวิตามิน 
3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานเก่ียวกับ 

การประยุกตทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตรหรือดานอื่นๆ ในการประดิษฐของเลน เครื่องมือ 
เครื่องใชหรืออุปกรณ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆ  ซึ่งอาจเปนไปในทางวิทยาศาสตรหรือดานสังคม  
อาจรวมถึงการสรางแบบจําลองเพื่ออธิบายแนวคิดตางๆ  ดวย  ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  เชน  
โครงงานประดิษฐของเลน  ของใช  ของประดับตกแตงจากวัสดุ  โครงงานผลิตสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร  โครงงานเครื่องจักรกล พลังงานแมเหล็ก  หุนยนตใชงานในบาน  ลิฟตพลังงานโนมถวง
แบบจําลอง  แบบจําลองการใชพลังงานความรอนใตพิภพ  แบบจําลองการวางผังชุมชน  และ
แบบจําลองการวางผังองคกร  ฯลฯ 

4. โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด เปนโครงงานที่ผูทําโครงงาน ได 
เสนอทฤษฎี  หลักการ  หรือแนวคิดใหมๆ  ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตรหรือสมการ  หรือคําอธิบายก็ได 
โดยผูเสนอ  ไดตั้งกติกาหรือตกลงข้ึนมาเอง  แลวนําทฤษฎี  หลักการ  หรือแนวคิด  หรือจินตนาการ
ของตนเองตามกติกาหรือขอตกลงนั้น  อาจใชกติกาหรือขอตกลงเดิมมาอธิบายสิ่งของหรือ
ปรากฏการณในแนวคิดใหม  ทฤษฎี  หลักการ  หรือแนวคิด  หรือจินตนาการท่ีเสนออาจจะใหม  ยัง
ไมมีใครคิดมากอน  หรืออาจขัดแยงกับทฤษฎีเดิม หรือเปนการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได  การ
ทําโครงงานประเภทนี้มจีุดสาํคัญอยูที่ผูทําโครงงานตองมีความรูพื้นฐานในเรือ่งน้ันๆ  อยางดีโดยท่ัวไป  
โครงงานประเภทนี้มักเปนโครงงานทางคณิตศาสตร  หรือวิทยาศาสตร  เชน  โครงงานทฤษฎีใหม  
และทฤษฎีของจํานวน   
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เนตรนพิชญ จําปาทองเทศ (2544: 30-31) ไดแบงประเภทโครงงาน ออกเปน 4  
ประเภท ดังนี้คือ 

1.  โครงงานประเภทสํารวจ 
2.  โครงงานประเภททดลอง 
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
4.  โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด 
ลัดดา  ภูเกียรติ (2544: 30-145) ไดแบงประเภทโครงงาน ออกเปน 2 ประเภท  

ดังนี้คือ 
  1. โครงงานวิทยาศาสตร (Science Project) สรุปไดวา โครงงานวิทยาศาสตรเปน 

กิจกรรมที่ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเริ่มจากปญหาท่ีนักเรียนไดใหความสนใจ
และคิดเอง อาจเปนกลุมหรือรายบุคคล แลวหาวิธีการแกปญหาและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
ในการคนหาคําตอบนั้น โดยมีครู อาจารย ผูเช่ียวชาญในดานน้ัน เปนผูใหคําปรึกษา แนะนําและ
ชวยเหลือในดานตางๆ จนสําเร็จตามวัตถุประสงค 

2. โครงงานทั่วๆ ไป แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ โครงงานตามความสนใจและ 
โครงงานตามสาระการเรียนรู 

2.1 โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่คอนขางกวางมากเพราะความ 
สนใจของเด็กๆ จะแตกตางกันออกไปตามประสบการณ ของเขาซึ่งเปนหัวขอในเรื่องก็ไดที่เด็กๆมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา  คนควาอยางเจาะลึกเพื่อตองการรูคําตอบในสิ่งที่เขามีความสงสัย  หรือยังไมรู
แนชัดและตองการพิสูจนใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

1.2 โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่เนนเนื้อหาสาระแตละกลุม 
วิชาโดยท่ัวไปมักจะเปนเนื้อหาที่เด็กๆตองเรียนรูอยูแลวเพียง แตตองการขยายความรูใหกวางออกไป
ในเชิงลึกกวาเดิม เพราะการเรียนการสอนในหองเรียนคอนขางมีเวลาจํากัดมาก  ดังน้ันครูผูสอน
สามารถนํากิจกรรมโครงงานมาชวยในการจัดการเรียนการสอนในแตละเน้ือหาสาระของหลักสูตร ที่
จําเปนตองการเรียนรู  หรือเปนเรื่องที่ครูและนักเรียนไดมีขอตกลงรวมกันวานาจะศึกษาเรียนรูดวย
วิธีการทําโครงงาน 

วันชัย คงเพ็ชร (2547: 35-36) ไดแบงประเภทโครงงาน ออกเปน 3 ประเภท  
ดังนี้คือ 

1. โครงงานประเภททดลอง เปนการนําแนวคิดทฤษฎีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ตนเอง 
สนใจและตนเองนํามาวางแผนจัดทําโครงงาน  เพ่ือตองการทราบผลหรือคําตอบที่ไดและคุณคาของ
งาน  เพื่อนํามาใชประโยชนตอไป 

2. โครงงานประเภทสํารวจรวบรวมขอมูล เปนโครงงานที่ศึกษาขอมูลตางๆ เพื่อ 
นาํมาใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

     3. โครงงานประเภทพัฒนาหรือการประดิษฐ   เปนโครงงานที่ใชความรู 
ประสบการณและแนวคิดทฤษฎีสรางสรรค   ประดิษฐเปนสิ่งของเครื่องใชอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2556 : 28-30) ไดแบงประเภทโครงงาน ออกเปน       
3 ประเภทดังน้ีคือ 
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1. โครงงานสํารวจ โครงงานประเภทนี้เปนการสํารวจความรูที่มีอยูในธรรมชาติ 
หรือสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน (What is it) เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง แลวนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และ
นําเสนอแบบตางๆอยางมีแบบแผน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน
ยิ่งขั้น 

         2. โครงงานประเภทการทดลอง โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงวาจะเกิดอะไรหรือมีอะไรเกิดข้ึน(What it will be) เมื่อมีการทดลองสิ่งที่
เกิดข้ึน คือ ตัวแปรตน เพื่อศึกษาวาจะมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาหรือตัวแปรตามอยางไร ดวยมี
การควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ คือตัวแปรควบคุมที่อาจมีผลตัวแปรตาม 

3. โครงงานประดิษฐ โครงงานประเภทนี้มี วัตถุประสงคคือ การนําความรูทฤษฎี  
หลักการหรือแนวคิดมาประยุกตใช  โดยการประดิษฐเปนเครื่องมือ  เครื่องใชตางๆ เพื่อประโยชนการ
เรียนการทํางาน หรือการใชสอยอื่นๆ  การประดิษฐคิดคนตามโครงงานนี้อาจเปนการประดิษฐข้ึนมา
ใหม  โดยยังไมมีใครทํา หรืออาจเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู  แลวให
มีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาที่เปนอยู  รวมทั้งการสรางแบบจําลองตางๆ โครงงานประเภทน้ีมีการ
ปรับปรุงแกไขเปนระยะจึงเรียกวา โครงงานเชิงพัฒนา 

นอกจากนี้ยังไดทําการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางโครงงานสํารวจ  
โครงงานประเภทการทดลองและสิ่งประดิษฐ ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่  11 การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวาง การทําโครงงานสํารวจ  
               โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ 

ความเหมือน 
ความแตกตาง 

โครงงานสํารวจ โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ 
1. ใชวิธีการวิทยาศาสตร
โดยใหนักเรียนทําเอง 

1. หาคําตอบที่มีอยู
แลว (What it is) 

1. ยังไมมีคําตอบที่
ชัดเจน/ถูกตอง             
(What it will be) 

1.สราง/ประดิษฐ/พัฒนาชิ้นงาน
ใหมพรอมดวยวิธีการใหม สูตร
ใหม 

2. ไ ด อ ง ค ค ว า ม รู ใ ห ม /
ชิ้นงานใหม 

2. ใชวิธีการหาขอมูลที่
หลากหลายเชน 

  สังเกต 
  สอบถาม 
  สัมภาษณ 
  สืบคนจาก

เอกสาร 

2. ตองมีการตรวจสอบ 
คําตอบ โดยตัวแปรตน/
ตัวแปรการกระทํา 

2. ตองมีการทดลองเชิงพัฒนา
เปนระยะๆ และตองบันทึก
ขอมูลเปนระยะๆ ดวย 

3. ปญหาเริ่มจากการคิด/
สังเคราะห การริเริ่ม 

3. ตองมีการวิเคราะห
ขอมูลและอาจใช
ตัวเลขประกอบการ
วิเคราะหขอมูล 

3. เก็บขอมูลดวยการ
ทดลองและวิธีรวบรวม
ขอมูล ตางประกอบการ
ทดลอง 

3. เก็บขอมูลดวยการสํารวจ 
และทดลองเปนระยะๆ  จนกวา
จะไดสิ่งประดิษฐใหมๆ เปนการ
ทดลองเชิงพัฒนา 

จากท่ีกลาวถึงประเภทของโครงงานนั้น ผูวิจัยสรุปไดวาคือการทําโครงงานมี 3 ประเภท 
ไดแก 1) โครงงานสํารวจ 2) โครงงานทดลอง และ3) โครงงานประดิษฐ  แตถาแบงตามความสนใจ  
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จะแบงได  2 ประเภท โครงงานตามความสนใจและโครงงานตามสาระการเรียนรู โครงงานที่
เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาคือ โครงงานสํารวจ โครงงานทดลอง โครงงานประดิษฐ และ
การทําโครงงานแตละประเภทมีความเหมือนกันที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเหมือนกัน ไดองคความรู
ใหม/ช้ินงานใหม/วิธีการใหม และปญหาเริ่มจากการคิดสังเคราะห การรเิริม่และนักเรียนทําเอง ดังนั้น
ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชโครงงานสํารวจ เปนการสํารวจความรูที่มีอยูในธรรมชาติ เปนโครงงานที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจน้ันมาจําแนกเปน
หมวดหมู และนําเสนอรูปแบบตางๆ อยางมีแบบแผน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธเรื่อง
ดังกลาวอยางชัดเจนย่ิงข้ึน 

 
3.5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การคิดของผูเรียนท่ีจะสามารถฝกฝนและพัฒนาไดทั้งในดาน ทักษะการคิด ลักษณะ 
การคิด หรือกระบวนการคิด เพราะเปนการเรียนรู  การพัฒนาการคิดจะตองมีความเช่ือมโยงซึ่งกัน
และกัน และตองตอเนื่องตลอดเวลา ผูวิจัยจึงขอกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสอนแบบโครงงาน
ดังนี ้

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของไวก็อตสก้ี (Vygotsky) ไดกลาววา เด็กจะเกิด 
การเรียนรู  พัฒนาสติปญญาและทัศนคติข้ึน  เมื่อมีการปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอ่ืนๆ เชน 
ผูใหญ ครู เพื่อนบุคคลเหลาน้ีจะใหขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกันกับ
คนอื่นๆ  โดยการเรียนรูของเด็กจะเกิดข้ึนใน Zone of Proximal Development (ZPD) หมายถึง 
สภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหาตามลําพัง  เมื่อไดรับการชวยเหลือ
แนะนําจากผูใหญหรือจากการทํางานรวมกับเพ่ือนที่มีประสบการณมากกวา เด็กจะสามารถแกปญหา
นั้นไดและเกิดการเรียนรูข้ึน (วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 35) 

ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) เปนทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจาก 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต แนวคิดทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงสาระสําคัญ การเรียนรูที่ดีเกิด
จากการสรางพลงัความรูในตนเองและดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนไดมีโอกาสสรางความคิดและ
นําความคิดตนเอง ไปสรางสรรคช้ินงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก็จะทําใหเห็นความ
เปนรูปธรรมชัดเจนข้ึน (สํานักงานโครงการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ                
(2542: 1 - 2)  

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เด็กเกิดการเรียนรูจากกระบวนการใหม  
ภายในตัวเด็ก 2 กระบวนการ คือการจัดโครงสรางทางความคิดภายใน(organization) และการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม (adaptation) ซึ่งการปรับตัวประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ การ
ดูดซึม  (assimilation) และการปรับเปลี่ยน (accommodation) การท่ีเด็กๆ ปฏิสัมพันธกับสิ่งใดๆ  
ในเบื้องตน เด็กจะพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณใหมๆ ดวยการใชความคิดเกา หรือ
ประสบการณเดิม  ดวยกระบวนการดูดซึม แตเม่ือปรากฏวาไมสามารถทําความเขาใจไดสําเรจ็ เด็กจะ
เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ เสียใหมดวยกระบวนการปรับเปลี่ยน  จนสามารถผสมผสาน
ความคิดใหมนั้นใหกลมกลืนเขากันไดกับความคิดเกา สภาพการณเชนน้ีกอใหเกิดความสมดุล 
(equilibration)  กระบวนการท่ีเด็กมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทําใหเกิดสภาวะท่ีสมดุลนี้จะ
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นําไปสูการพัฒนาทางสติปญญาจากข้ันหน่ึงไปสูอีกข้ันหน่ึงจนถึงข้ันสูงสุด คือ ข้ันใชความสามารถทาง
สมองในการแกปญหา (วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 35) ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการคิดของ
ไทย ไดมีนักการศึกษาไทยกลาวไวดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2557: 
19 - 21) 
  โกวิท ประวาลพฤกษ กลาววา การพัฒนาการคิดมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ดานไดแก 
1) โครงสรางของความรู การเรียนรูสิ่งที่ดีจะตองมีสิ่งใหมที่ใกลเคียงกับสิ่งเดิม การเรียงลําดับความรู
จะตองคํานึงถึงลักษณะความรูใหม ขามข้ันตอนไปการเรียนรูจะยากข้ึน 2) กระบวนการคิด ไดแก
กระบวนการโครงสราง ความเปนระบบในความคิดใหเกิดการพัฒนาท้ังทางดานกระบวนการและ
ความรู 
  ประเวศ วะสี กลาววา กระบวนการทางปญญา ประกอบดวย10 ข้ันตอน ไดแก1) ฝก
สังเกตใหเห็นสิ่งแวดลอมตางๆ 2) ฝกบันทึก 3) ฝกการนําเสนอตอที่ประชุม 4) ฝกการฟง 5) ฝก
ปุจฉา-วิสัชนา 6) ฝกตั้งสมมติฐาน 7) ฝกการคนหาคําตอบจากคําถามสําคัญที่ตั้ง 8) ฝกวิจัย 9) ฝก
เช่ือมโยงบูรณาการเพ่ือใหเห็นความเปนทั้งหมด เน่ืองจากธรรมชาติของสรรพสิ่งมีความเช่ือมโยงกัน 
10) ฝกการเรียบเรียงกระบวนการเรียนรูและความรูที่ไดมาโดยการคนควาหาหลักฐานที่นาเช่ือถือ 
  ผูวิจัยสรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนแนวคิดที่ 
ครูเปนผูใหคําปรึกษามากกวาผูสอน โดยครูนําหลักการท่ีสําคัญคือ กระบวนการทํางานของสมอง 
ความสามารถของบุคคลในเรื่องเชาวปญญานํามาใชในการจัดการเรียนรู โดยมีการนําทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง(Constructivism) และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เปนพ้ืนฐาน
และเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
         3.6 การพัฒนาทักษะการคิดดวยการทําโครงงาน 
  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนกิจกรรมการเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาและลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยเกิดจากความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ของ
ตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาหาคําตอบในเรื่องน้ันๆ โดยมีครูผูสอน
คอยกระตุน แนะนําและใหคําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ
ในดานการพัฒนาสงเสริมการคิดของผูเรียน ไดมีนักการศึกษากลาวถึงการพัฒนาทักษะการคิดดวย
การทําโครงงาน ดังตอไปนี้ 

     พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2556: 56 - 57) กลาวถึงการพัฒนาทักษะการคิดดวยการ 
ทําโครงงานวา โลกยุคสังคมเปลี่ยนผาน Gordon Moore ผูกอตั้งบริษัท Inter คาดการณวาใน
อนาคตคอมพิวเตอรจะเปลี่ยนความเร็วเปน 2 เทา ทุกๆ 18 เดือน มนุษยตองพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเพื่อใหทันการเปลี่ยนแปลง  ศักยภาพอยูที่สมอง  ฝกสมองใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มิใช
เรื่องความจําเพียงอยางเดียว  สมองสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนเรื่องของการคิด 
คิดเปน แกปญหาเปน สรางสรรคสิ่งใหมเปน ไบเยอร (Beyer)กลาววา“การคิด คือการคนหา
ความหมาย”คือการนําประสบการณใหมมาเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม  เพ่ือสรางความรูใหม การ
คิดแบงออกเปน 2 ระดับ  คือการคิดระดับต่ํา และการคิดระดับสูง การพัฒนาสมองใหคิดดวยการฝก
คิด การฝกคิดโดยตั้งคําถาม ระบุปญหา แลวคิดหาคําตอบ คือ การคนหาความหมาย (meaning) 
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               ผูวิจัยสรุปการพัฒนาทักษะการคิดดวยการทําโครงงาน คือ การฝกคิดโดยตั้งคําถาม  
ระบุปญหา แลวคิดหาคําตอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 3.7 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
      การสอนแบบโครงงาน มีข้ันตอนของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยมีนัก
การศึกษาไดกลาวถึงดังนี้ 
     กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 4) กลาววาการทําโครงงานเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องและมี
การดําเนินการหลายข้ันตอน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันสุดทาย อาจสรุปไดตามข้ันตอนได 5 ข้ันตอน 
ดังตอไปนี ้
  1. การคิดและเลือกหัวเรื่อง 
  2. การวางแผน 
  3. การดําเนินงาน 
  4. การเขียนรายงาน 
  5. การนําเสนอผลงาน 
 การทําโครงงาน ประกอบดวยหัวขอตางๆซึ่ง กรมวิชาการ (2544: 6) ไดสรุป (หัวขอ
โครงงานประกอบดวยสวนตางๆ) ดังนี้ 1) ช่ือโครงงาน 2) ช่ือผูทําโครงงาน ช้ัน ปการศึกษา 3) ช่ือครู
ที่ปรึกษาโครงงาน 4) หลักการและเหตุผลของโครงงาน 5) จุดมุงหมาย 6) สมมติฐานของการศึกษา
คนควา 7) ข้ันตอนการทําโครงงาน 8) แผนปฏิบัติงาน 9) ผลที่คาดวาจะไดรับ และ10) เอกสารอางอิง 

วัชรา  เลาเรียนดี (2555: 114) กลาววาการทําโครงงานมี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
      1.  ครูใหความรูสาระใดสาระหน่ึงที่เหมาะสมที่จะใหนักเรียนศึกษาคนควา 
      2.  ใหนักเรียนเลือกเรื่องที่สนใจศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 
      3.  นักเรียนแตละกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด มอบหมายงานท่ีมีความรับผิดชอบ 

รวมกันวางแผน ดําเนินการศึกษาคนควา 
      4.  แตละกลุมเก็บรวบรวมขอมูล  สรุป  เตรียมนําเสนอทั้งช้ันเรียน 
      5.  รวมกันอภิปรายโครงงานแตละกลุมในช้ันเรียน 
      6.  ครูและนักเรียนสรุปหลักการทั่วไป 
      7.  วัดประเมินผลการเรียนรูดวยช้ินงานหรือโครงงาน 
พิมพันธ  เดชะคุปต และคณะ (2556: 113) กลาววาการทําโครงงานมี 6 ข้ันตอน ดังนี ้
      1. กําหนดปญหาที่ศึกษา 

        2. ตั้งสมมติฐาน (คาดคะเนคําตอบ) 
      3. ออกแบบรวบรวมขอมูล 
      4. รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ 
      5. วิเคราะหขอมูล แลกเปลี่ยนความรูรวมกัน 
      6. สรุปผล 
พิมพันธ  เดชะคุปต และคณะ (2556: 114) กลาวถึง การทําโครงงาน  หรือโครงการเพ่ือขอ

เสนอทําโครงงาน  ประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี                           
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1. ช่ือโครงการท่ีเกี่ยวของกับโครงงาน 
2. ผูทําโครงงาน หรือคณะผูทําโครงงาน 

     3. ช่ือครู/อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 
     4. ที่มาและความสําคัญของการโครงงาน 
     5. วัตถุประสงคของการทําโครงงาน 
     6. สมมติฐานของการศึกษา 
     7. ขอบเขตของการทํางาน 
     8. วิธีการดําเนินการ 
     9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     10. แผนการกําหนดเวลา 
     11. เอกสารอางอิง 

 Baert (Baert,1999 อางถึงในวราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, 2551: 16-19)กลาววาการทํา
โครงงานมี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  ผูเรียนเลือกหัวขอและรวมตัวกันเปนกลุม (student select a topic and from 
groups) 
  2.  วางแผนเกี่ยวกับโครงงาน และนําเสนอแผนงานใหแกสมาชิก ( they play their 
project and present plans to each other) 
  3. นัดหมายมาพบกันทุกสัปดาห เพ่ือประชุมปรึกษา วางแผนงานและนําเสนอสิ่งที่ได
ทําเรียบรอยแลว และมีการพูดคุยเก่ียวกับการเรียนรูและวางแผนในการทํางานในสัปดาหตอไป 
  4.  เตรียมการในการทําโครงงาน และทําเปนกิจกรรมโครงงาน เพื่อใหผลงานออกมา
เปนที่พอใจของทุกคน 
  5. เตรียมการนําเสนอผลการดําเนินการตามโครงการ ทั้งในดานเนื้อและกระบวนการ 
เชน การมีสวนรวม กระบวนการวัดและประเมินผล การรวมมือทํางานภายในกลุมของผูเรียนและ
ผูดูแลใหคําปรึกษาโครงการ ข้ันตอนการเรียนรูแบบโครงงานตามแนวคิดของ การดําเนินโครงการ 
เปนกิจกรรมที่ตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั้งเสร็จสิ้นโครงการ ที่ผูเรียนตองเปนผูดําเนินการทั้งสิ้น 
โดยมีครูอาจารยที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
ตลอดเวลา  
        วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2551: 16-19) กลาววาการทําโครงงานมี 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การคิดและเลือกหัวขอ 
  2. การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  3. การเขียนเคาโครงของโครงงาน 
  4. การปฏิบัติโครงงาน 
  5. การเขียนรายงาน 
  6. การแสดงผลงาน 
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             ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 72) กลาววาการทําโครงงานมี 4 ข้ันตอน ดังนี ้
                 1. การหาหัวขอและการเลือกหัวเรื่องปญหาประเด็น ของโครงงานและการกําหนด 
วัตถุประสงค 
                 2. การวางแผนในการทําโครงงาน 
                 3. การลงมือปฏิบัติตามแผน 
                 4.  การประเมินผล 

ผูวิจัยสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามกรอบการศึกษาคนควา โดยปรับจาก
ข้ันตอนของการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน ของ พิมพันธ เดชะคุปต (2556: 114)  มี 6 ข้ันตอน ดังนี้  
ข้ันตอนที่ 1 กําหนดปญหาที่ศึกษา ข้ันตอนที่ 2 คาดคะเนคําตอบ ข้ันตอนที่ 3 ออกแบบรวบรวม
ขอมูล นักเรียนวางแผนในการหาคําตอบตามลําดับ (หัวขอโครงงานประกอบดวยสวนตางๆ) 3.1 ช่ือ
โครงงาน 3.2 ช่ือผูทําโครงงาน/ช้ัน/ปการศึกษา 3.3 ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน 3.4 หลักการและเหตุผล
ของโครงงาน 3.5 จุดมุงหมาย 3.6 สมมติฐานของการศึกษาคนควา 3.7 ข้ันตอนการทําโครงงาน 3.8 
แผนปฏิบัติงาน 3.9 ผลที่คาดวาจะไดรับ และ 3.10 เอกสารอางอิง ข้ันตอนที่ 4 รวบรวมขอมูล 
ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูล และข้ันตอนท่ี 6 สรุปผล/นําเสนอโครงงานช้ินงาน/ผลงาน 
 
 3.8 คุณคาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
   การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการสอนที่มุงใหผูเรยีนปฏิบัติจริง ลงมือจริงไม
เพียงแตเรียนรูทางทฤษฎีและยังสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานจริงๆ  ซึ่งการสอนแบบ
โครงงาน นั้นมีคุณคามากมายหลายประการ มีนักการศึกษาไดกลาวไวเกี่ยวกับคุณคาของการจัดการ
เรียนรูแบบใชโครงงาน ดังนี้ 
   ประนอม เดชชัย (2531: 235) ไดกลาวไวเกี่ยวกับคุณคาของการจัดการเรียนรู
แบบใชโครงงาน มีดังนี้  

1. เปนการสงเสริมใหนักเรียนฝกปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
2. ทําใหผูเรียนรูจักการทํางานอยางเปนระบบและแผนงานที่ดี 
3. ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนกระบวนการในการคนควาหาความรู 
4. ผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง  

ในแงของการทํางานอยางเปนระบบ  และผลผลิตที่ไดจากโครงงาน 
   พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2556: 18-19) ไดกลาวไวเกี่ยวกับคุณคาของการ
จัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน มีดังนี้  

           1. พัฒนาพหุปญญา ซึ่งเปนทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัยของ โฮเวิรด การดเนอร  
(Howard Gardner, 1993) ที่ผูเรียนทําโครงงานสามารถพัฒนาปญญาทั้ง 8 ดาน ดังนี้ 

       1) ปญญาดานภาษา (verbal/linguistic intelligence) 
       2)  ปญญาด านการ คิดและค ณิตศาสตร  ( logical-mathematical 

intelligence) 
      3) ปญญาดานมิติสัมพันธ (visual/spatial intelligence) 
       4) ปญญาดานรอบรูธรรมชาติ (naturalist intelligence) 
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       5) ปญญาดานดนตรี (musical / rhythmic intelligence) 
       6) ปญญาดานการเคลื่อนไหวกาย (bodily / kinesthetic intelligence) 
       7) ปญญาดานความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal intelligence) 
      8) ปญญาดานรูจักตนเอง (intrapersonal intelligence) 

      2. พัฒนาสมองซีกซายและขวา สมองซีกซายเนนจดจํา วิเคราะห แยกแยะ  
สวนสมองซีกขวาเนนองครวม สังเคราะห สุนทรียภาพ ความคิดสรางสรรค การพัฒนาพหุปญญา เปน
การพัฒนาสมองทั้งสองซีก คือ สมองซีกซายไดรับการพัฒนาดานคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และ
ภาษา เปนตนสมองซีกขวาไดรับการพัฒนาการคิดวิเคราะห  จดจําเกี่ยวกับการสังเคราะห ความคิด
ริเริ่ม การคิดสรางสรรค  สุนทรียภาพซึ่งเก่ียวของกับวิชาดานภาษา  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  เปนตน 
การทําโครงงานเปนการการพัฒนาพหุปญญา  ซึ่งเปนการพัฒนาสมองท้ังสองซีก คือ ซีกซายและซีก
ขวาน่ันเอง 

 3. พัฒนาผูเรียนเชิงรุก เนนผูเรียนตามความสนใจ ตามความถนัด ตาม 
ศักยภาพแหงตน ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรน 

 4. พัฒนาศักยภาพทางการคิด ใหเปนผูมีวิถีการเรียนรู เปนนักวิจัย เปนผู 
เรียนรูตลอดชีวิต 
                 5. พัฒนาหลักฐานที่แสดงถึงความเขาใจอยางคงทน การทําโครงงานเปนการ
สรางช้ินงานหรือผลผลิต อันเปนหลักฐานที่เขาใจอยางคงทน เปนความเขาใจอยางลึกซึ้งที่สามารถนํา
ความรูไปใช ไปประยุกตใชได สรุปแลวเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย 

ผูวิจัยสรุปคุณคาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน คือ การพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิด 
ความคิดตางๆ  และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง ในแงของการทํางานอยางเปนระบบ 
 

3.9 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดโอกาสใหนักเรียนสามารถใช ความรู  

ความชํานาญ ทักษะที่มีอยู  สงเสริมใหเด็กไดตัดสินใจดวยตนเอง กอประโยชนโดยตรงแกนักเรียน
เนื่องจากเปนการฝกใหนักเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง  รวมทั้งการทํางานเปนระบบและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน  และมีผูนักการศึกษาท่ีกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน ดังนี้ 

จิราภรณ  ศิริทวี (2542: 35) ไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใช 
โครงงาน  ดังนี้   

1.   ความรูในเนื้อหาวิชาน้ัน 
2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
3.  ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
4.  ความสามารถในการถายโยงการเรียนรูผานกระบวนการแกปญหา 
5.  เจตคติที่ดีตอการศึกษา 
6.  คุณสมบัติทางบวกอื่นๆ ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความเช่ือมั่นในตัวเอง  

ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ 
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สุพิน  ดิษฐสกุล (2543: 52) ไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใช 
โครงงาน ดังนี้   

1. ไดพัฒนาการคนควาสารสนเทศ จากการที่นักเรียนไดใชแหลงเรียนรูตางๆ 
2. ทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางผูที่ทํางานรวมกัน 
3. สรางกระบวนการภายในกลุม และจัดระบบภายในกลุม 
4. เพิ่มความสามารถในการแกปญหา 
5. เพ่ิมทักษะการคิดระดับสูง  เชนการคิดแกปญหา  การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
6. พัฒนาทักษะในการจัดการ เชน  เรื่องการบริหารเวลา 
7. การพัฒนาความสามารถภายในตนเองและการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น 
8. สงเสริมใหนักเรียนใชพหุปญญาของตนเองในการทํางานตามความถนัด 
9. สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 
10. พัฒนาทักษะในการทํางานและเรียน 
11. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในช้ินงาน 
12. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน 
13. เกิดความหลากหลายในบรรยากาศการเรียนรู 
14. ทําใหครูเกิดการเรียนรูที่จะคนหาและพัฒนาคุณลักษณะของโครงงานที่ดีและ 

เหมาะสมกับจุดประสงค 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 15) ไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใช 

โครงงาน ดังนี้   
1. กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการศึกษาในยุคขอมูลขาวสาร 
2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเต็มที่ 

   3. เกิดความรูจริง  ซึ่งไดจากการเรียนรูดวยตนเองโดยการทดลอง  ปฏิบัติคนควา 
   4. สามารถใชความรูไดหลายดาน  (หลายมิติ) 
   5. เกิดปญญาเช่ือมโยงความรูตางๆ  เขาดวยกัน 
   6. ฝกใหผูเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน 
   7. ผูเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดทํางานสําเร็จ 
   8. ผูเรียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู 
   9. ชวยสนับสนุนใหผูเรียนเปนนักคนควา (นักวิทยาศาสตร) 
ชาตรี  เกิดธรรม (2544: 5 - 6) กลาววาไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบ 

โครงงาน ดังนี้  
1. ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู และสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
2. สงเสริมกระบวนการคิด ไดแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค ลงมือปฏิบัติ 

จริงสามารถสรางผลงานและแกปญหาตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง 
3. ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได พรอมทั้งฝกภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

ไดดี 
    4. เปนการบูรณาการความรู ความคิดกับชีวิตประจําวัน ทําใหสามารถแกปญหาใน 
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ชีวิตประจําวันได 
ลัดดา  ภูเกียรติ ( 2544: 37) ไดกลาวถึงประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบ 

ใชโครงงาน ดังนี้  
        การทําโครงงานจะชวยใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระ ไดคิดอยางหลากหลาย คิด 

อยางสรางสรรค ไดเรียนรูจากการเปนผูปฏิบัติในสภาพจริง นักเรียนไดรับประสบการณตรงในการทํา
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ทําใหมีความสุขในการเรียนรู 

ผูวิจัยสรุปวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานวามีความสําคัญและกอประโยชนโดย 
ตรงแกนักเรียนมากมายหลายประการ ดังน้ี 1. พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง เชนการคิดแกปญหา 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล และ 2. นักเรียนเรียนรูจาก
การเปนผูปฏิบัติในสภาพจริง ไดรับประสบการณตรงโดยการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

3.10 กลยุทธท่ีครูใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิด 
กลยุทธที่ครูใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด มีดังตอไปนี้เพื่อใหการ 

สอนแบบโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
1. ครูถามคําถาม – นักเรียนตั้งคําถาม หรือใหนักเรียนคิด 
2. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน แลกเปลี่ยนการเรียนรู 
3. ครูฝกใหนักเรียนอาน ฟง เขียน พูด 
4. ครูฝกใหนักเรียนมีศิลปะในการเรียน 
5. ครูฝกใหใชกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
6. ครูฝกใหนักเรียนทํางานกลุมรวมกันทํางานใหสําเร็จ ฝกการเปนผูนําและเปน 

สมาชิกที่ดี 
7. ครูฝกใหนักเรียนเขียนแสดงความรูสึก 
8. ครูฝกใหนักเรียนประเมินตนเอง 
9. ครูชวยพัฒนาใหนักเรียนรักษสิ่งแวดลอม ชวยกันดูแล ทะนุถนอมสิ่งแวดลอม 
ผูวิจัยสรุปวากลยุทธที่ครูใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด คือ ครู 

ถามคําถาม – นักเรียนตั้งคําถาม หรือใหนักเรียนคิดแลว เปดโอกาสใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู 
 

3.11 การประเมินผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
การประเมินผลโครงงาน การประเมินโครงงานเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและมี 

ความจําเปนในการทํางาน  ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการประเมินดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 8-14) ไดกลาวถึงการประเมินผลของการจัดการเรียน 

รูแบบโครงงานไววา การประเมินผลงานเปนหัวใจของการเรียนการสอน ที่สะทอนสภาพความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลวากิจกรรมน้ันบรรจุตาม
จุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม อยางไร ปญหาและอุปสรรคท่ีพบคืออะไรบาง ไดใชวิธีการแกไข
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อยางไร ผูเรียนไดเรียนรูอะไรบางจากการทําโครงงานนี้ผูประเมินโครงงาน อาจดําเนินการดวยบุคคล
ดังตอไปนี ้

1. ผูเรียนประเมินตนเอง 
     2. เพ่ือนชวยประเมิน 

          3. ผูสอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน 
4. ผูปกครองประเมิน 

     5. บุคคลอื่นที่สนใจ  และมีสวนเกี่ยวของ 
การประเมินโครงงาน ควรใชการประเมินผลตามสภาพที่แทจริง (authentic 

assessment)  ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 
1. ทําไปพรอมๆ  กับการเรียนรูของผูเรียน 

     2. ยึดพฤติกรรมที่แสดงออกเปนสําคัญ 
     3. เนนการพัฒนาตนและการประเมินตนเอง 
     4. ใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 
     5. มีการเก็บขอมูลระหวางปฏิบัติไดทุกบริบท (context) ทั้งที่บาน โรงเรียน และ 

ชุมชน 
          6. อยูบนพื้นฐานของเหตุการณในชีวิตจริง เอื้อตอการเช่ือมโยง การเรียนรูสูชีวิตจริง 

     7. เนนคุณภาพของผลงาน  ซึ่งเปนมาจากการบูรณาการความรูสูความสามารถของ 
ผูเรียน 

     8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง เชน ใชขอมูลในการสังเคราะห   
อธิบายสรุปเปนกฎทั่วไป  ตั้งสมมติฐาน สรุปและแปลผล   

     9. วัดปฏิสัมพันธเชิงบวก  มีการช่ืนชม สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข 
สนุกสนาน ไมเครียด 

    10. สนับสนุนการมีสวนรวม  และรับผิดชอบรวมกัน 
 

3.11.1 วิธีการประเมินผล 
1. การสังเกต เปนวิธีการประเมินพฤติกรรมที่สามารถทําไดทุกเวลาและสถานการณ 

ทั้งแบบมีและไมมีเครื่องมือในการสังเกต 
2. การสัมภาษณ การสอบถาม อาจมีลักษณะเปนทางการ หรือสัมภาษณ สอบถาม 

ขณะทําโครงงานก็ได 
3. วัดความรู ความสามารถ (authentic test)  ควรเปนแบบสอบถามปลายเปด 

เพื่อดูความเช่ือมโยง  บูรณาการความรู  ความสามารถ  ไดหลายดานและใชความคิดที่ลึกซึ้งข้ึนตาม
วัย 

4. มีเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของพฤติกรรม 
5. เปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดและเขียนคําตอบเอง 
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           พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ(2543: 97-101) ไดกลาวถึงการประเมินผลของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานไววาในการตัดสินคุณคาในเรื่องหน่ึง เรื่องใด นั้นการวัดหรือการประเมินสิ่งนั้น
อยางดีอยางรอบคอบเปนสิ่งดี การประเมินผลเปนบทบาทสําคัญของครู  ครูมีความรูเกี่ยวกับการ
เรียนรู  การเรียนการสอน การประเมินการเรียนรู  และการประเมินผล  อยางชัดเจน  ใน
ขณะเดียวกัน  การประเมินผลที่ใชในในการตัดสินการเรียนรูทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ในการ
วางแผนการดําเนินการ  และจัดการประเมินการเรียนรูอยางมีความหมาย  ผูประเมินตองมีความรู
และความเขาใจดังประเด็นตอไปนี้ 

1. พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการของนักเรียนที่ตองประเมินมีอะไรบาง 
2. กระบวนการและวิธีการประเมินมีอะไรบาง 
3. เปาหมายการประเมินการเรียนรูคืออะไร 
4. จุดเนนที่ตองการประเมินการเรียนรูคืออะไร 
5. ผูมีหนาที่ประเมินการเรียนรูมีใครบาง 

 ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 37-45) ไดกลาวถึงการประเมินผลของการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานไววา “การประเมินผล คือ กระบวนการพิจารณาการตัดสินประสิทธิภาพหรือคุณคาของวัตถุ 
คน สิ่งของ แผนงาน โครงการ ผลผลิต หรือ ผลงาน หรือการดําเนินกิจกรรมที่เกิดข้ึนวาบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการวัดเปนหลัก” 

ในการประเมินการเรียนรู  เปนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment)   มี 
การประเมินอะไรบาง  การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงนั้นเปนการประเมินในเรื่องตอไปนี้ 

1. ผลการเรียนดานวิชาการ คือ ความรู ความเขาใจในสาระ 
2. การใชเหตุผล คือ การใชกระบวนการแกปญหา การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร  

และกระบวนการสรางความรู 
3. ทักษะและสมรรถภาพ เชน ทักษะการนําเสนอ ทักษะการเขียน การทํางานเปน 

ทีม ทักษะการวิจัย ทักษะการจัดระบบและวิเคราะหขอมูล 
4. เจตคติ เชน การพัฒนาเจตคติตอการเรียน การรักเรียน ความรักธรรมชาติ 

นิสัยรักการทํางาน  เชน  การทํางานไดเสร็จตรงตามเวลา  ใชเวลาอยางมีคา  ความรับผิดชอบ                    
ความอดทนที่ไดงานอยางมีคุณภาพ  การทํางานอยางตอเนื่อง 
 

3.11.2 วิธีการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
          การเรียนรูตามสภาพจริง เปนการตัดสินสรุปคุณลักษณะที่แทจริงของผูเรียนในดาน 

ความรู ความคิด เจตคติ และทักษะการปฏิบัติงานแบบองครวมซึ่งรวบรวมไดดวยวิธีการ และ
เครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งตองเนนประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติงาน และสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนได
ใชความคิดอยางกวางขวางและทําการประเมินดวยวิธีที่หลากหลายอยางตอเนื่อง (จินตนา ธนวิบูลย
ชัย, 2551: 7) โดยวิธีการท่ีใชกันมากในการประเมินตามสภาพจริง คือ การสังเกต การสัมภาษณ การ
สอบถาม การทดสอบ  และการตรวจผลงาน  

 
 



46 

109 

ลัดดา ภูเกียรติ (2552: 37-45) กลาววาการประเมินเปนกระบวนการตัดสินคุณคา  
ของสิ่งตางๆ ตามเกณฑมาตรฐาน โดยทั่วไปการประเมินตองอาศัยขอมูลจากการวัดที่เปนปรนัย มี 3 
สวนดังนี้ ขอมูลจากการวัด การตีความ และการกําหนดคุณคาตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน ตาม
แผนภาพที่ 2 องคประกอบการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 องคประกอบการประเมิน 
 
การประเมินโครงงานอาจประเมินรวมๆ  โดยใหคะแนนดังนี้ 
การวางแผนในการจัดทําโครงงาน   30   คะแนน 
เนื้อหาสาระและประโยชนของโครงงาน  40   คะแนน 
การนําเสนอโครงงาน    30   คะแนน 
รวม      100 คะแนน 

 
ผูวิจัยสรุปวิธีการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงคือ การประเมินกระบวนการ เปนการ 

คนหา การปฏิบัติเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) กอนการทําโครงงาน ซึ่งประเมินผลโครงงานจากการ
วางแผนทําโครงงาน  2) ระหวางการทําโครงงาน ซึ่งการประเมนิ ประเมินผลจากการทําโครงงานตาม
ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดปญหาที่ศึกษา ข้ันตอนท่ี 2 คาดคะเนคําตอบ ข้ันตอนที่ 3 ออกแบบ
รวบรวมขอมูล รวมกันวางแผนดวยการศึกษาคนควาและดําเนินการศึกษาคนควา ข้ันตอนที่ 4 
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ   ข้ันตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูล และข้ันตอนที่ 6 สรุปผล/นําเสนอ
โครงงานช้ินงาน/ผลงาน ประเมินผลการดําเนินโครงงาน และ 3) หลังการประเมิน ซึ่งประเมินผลจาก
เนื้อหาสาระและทักษะการนําเสนอ  การทํางานไดเสร็จตรงตามเวลา ใชเวลาอยางมีคุณคาและมีความ
รับผิดชอบ ความอดทนที่ไดงานอยางมีคุณภาพ  การทํางานอยางตอเนื่อง และผลสําเร็จของช้ินงาน
โครงงาน โดยใชการสังเกต แบบสอบถาม วัดความรูความสามารถ การรายงานและแฟมผลงาน 
 
 

การวัด 
(Measurement) 

ไมใชการวัด 
(Non measurement) 

การตัดสินคุณคา 
(Value Judgment) 

สิ่งที่ตองการประเมิน 
(Traits) 
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4. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
การคิด เปนกลไกลสําคัญที่ใชในการเรียนรูและแยกแยะสิ่งที่ดีและไมดี  ดังนั้นการ 

คิดจึงเปนสวนหนึ่งที่จําเปนตอการเรียนรูในอนาคต  เปนคุณลักษณะหน่ึงที่ตองการสงเสริมใหเกิดข้ึน
ในเยาวชนไทย ไดมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการคิด ไวดังนี้ 

Hilgard (1962: 36) กลาววาการคิด เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในสมอง เน่ืองจากกระบวนการ
ใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆ มักปรากฏในแนวความคิดรวบยอด 

Piaget (1969: 58) กลาววา การคิด หมายถึง การกระทําสิ่งตางๆ ดวยปญญา การคิดของ
บุคคลเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ เปนกระบวนการปรับโครงสราง (Assimilation)โดยการจัด
สิ่งเราหรือขอความจริงทีไ่ดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูกับกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง 
(Accommodation) โดยการปรับประสบการณเดิมใหเขากับความจริงที่ไดรับรูใหม บุคคลจะใชการ
คิดทั้ง 2 ลักษณะรวมกันหรือสลับกันเพื่อปรับความคิดของตนใหเขากับสิ่งเรามากที่สุด ผลของการ
ปรับเปลี่ยนความคิดดังกลาวจะชวยพัฒนาวิธีการคิดบุคคลจากระดับหน่ึงไปสูวิธีการคิดอีกระดับหนึ่ง
ที่สูงกวา 

การคิดจึงเปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งที่ถูกระบุไวในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ชาติ  ทั้งนี้การคิดจึงเปนทักษะมิใชพรสรรคและสามารถฝกฝนกันได (นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และ
คณะ, 2551: 10-14) ความสําคัญของลักษณะการคิดที่สําคัญสมควรที่จะนําไปใชในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของชาติประการหน่ึงคือ การคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการคิด
ที่จําเปนตอการเรียนรูทุกแขนง (ทิศนา แขมณี และคณะ, 2543: 96) 

ผูวิจัยสรุปการคิด คือ การกระทําสิ่งตางๆ ดวยปญญา การคิดของบุคคล เปนพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนในสมอง  เนื่องจากกระบวนการใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆ มักปรากฏใน
แนวความคิดรวบยอด 

 
4.1 ความหมายการคิดอยางมีเหตุผล 

นักการศึกษา และนักวิชาการไดใหความหมายของการคิดอยางมีเหตุผล ไว 
ดังตอไปนี ้

ทิศนา แขมมณี (2547: 324-325) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล คือการจําแนก 
ขอมูลทีเ่ปนขอเทจ็จริงและความคิดเห็นออกจากกัน เปนการคิดบนพื้นฐานของขอเทจ็จริงโดยใช
หลักการของเหตุและผล โดยการคิดเชิงนรินัย (จากขอเทจ็จริงยอยๆ) และการคิดเชิงอปุนัย (คิดจาก
ขอเท็จจรงิยอยไปสูหลักการท่ัวไป) 

นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2551: 10-21) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล คือ การคิด 
เพื่อใหไดความคิดที่สามารถอธิบายไดดวยหลักของเหตุผล คือ การอุปนัย หรือนิรนัยโดยมีการอางอิง
ขอมูลที่นาเช่ือถือ 

ชนาธิป พรกุล ( 2554: 246-263) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล คือ การใชหลัก 
เหตุผลในการคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
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Hilgard (1962: 336) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผล คือการคิดเปนพฤติกรรมที่ 
เกิดข้ึนในสมองเน่ืองจากกระบวนการ การใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆ มาปรากฏ
ในความคิดหรือจิตใจ 

Good (1973: 345, อางถึงใน จันทรา ศรีสุข, 2531: 25) กลาววา การคิดอยาง 
มีเหตุผลคือ กระบวนการทางสมองที่คิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริง และปรากฏการณ
และสรุปได 

Gagne (1970 อางถึงใน สุภนันท เสถียรศรี, 2536: 16) กลาววาการคิดอยางมี 
เหตุผล คือ การคิดวิเคราะหนั่นเอง และเปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหา โดยพิจารณาขอมูล
ตางๆ วามีขอเท็จจริงหรือไม 

Karplus (1977 อางถึงใน วิชชุดา งามอักษร, 2541: 64) กลาววา การคิดอยางมี 
เหตุผลคือ  การระบุปญหา  สาเหตุและผลของการดําเนินการแกปญหาจากกรณีตัวอยาง   แลว
สามารถอธิบายไดดวยหลักของเหตุผล  โดยพิจารณาขอมูลตางๆ วามีขอเท็จจริงหรือไม 

ผูวิจัยสรุปการคิดอยางมีเหตุผล คือ ความรูและความเขาใจของนักเรียนในการแสดง 
ออกทางความคิดในการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลระบุภาวะเงื่อนไขที่มาและความสัมพันธที่
เกิดข้ึนตามมาจากความสอดคลองของขอมูลรวมกัน เพื่อนําขอมูลไปใชในการคิดและตัดสินใจ พรอม
นําไปใชโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีตามมา ประกอบดวย คิดหาปญหา คิดคนหาคําตอบ 
 

4.2 ลักษณะการคิดอยางมีเหตุผล 
นักการศึกษา และนักวิชาการไดใหความหมายของลักษณะการคิดอยางมีเหตุผลไว 

ดังตอไปนี ้
Karplus (1997 อางถึงใน วิชชุดา งามอักษร, 2541: 64) ไดอธิบายความหมายของ 

การคิดอยางมีเหตุผลของเด็กในข้ันปฏิบัติดวยรูปธรรมและข้ันปฏิบัติการดวยนามธรรม ไวดังนี้ 
การคิดอยางมีเหตุผลแบบรูปธรรม 

C1 (Classification) สามารถจําแนกและรวมกลุมสิ่งของโดยอาศัยเกณฑการสังเกต  
คุณสมบัติของสิ่งเหลาน้ัน เชน สามารถบอกความแตกตางของกรดและเบส และมีความเขาใจลักษณะ
ที่เปนตรรกศาสตร เชน สุนัขเปนสัตวแตสัตวทุกตัวไมใชสุนัขทั้งหมด  

C2 (Conservation) สามารถคิดอยางมีเหตุผลเรื่องการอนุรักษ 
C3 (Serial Ordering) สามารถจัดอันดับแสดงความสัมพันธของสิ่งตางๆจากการ 

สังเกตคุณสมบัติและเริ่มใชวิธีจับคูระหวางสิ่งของ 2 กลุม 
การคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns=F) 

F1 (Theoretical Reasoning) สามารถจัดแบงกลุมในสิ่งที่ซับซอนมากข้ึน  ใช 
หลักตรรกะชวยในการจัดลําดับและการคิดอยางมีเหตุผล 

F2 (Combinatorial Reasoning )  สามารถใชกฎเกณฑพิจารณาหลักความคิดใน 
ปญหาตางๆเชน  สามารถเขาใจพันธุกรรมที่แสดงปรากฏและลักษณะแฝงต้ังแต 2 จํานวน ข้ึนไป 

F3 (Functionally and Proportional Reasoning) สามารถอธิบายและตีความใน 
ลักษณะความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร 
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ผูวิจัยสรุปลักษณะการคิดอยางมีเหตุผล มี 2 ลักษณะคือ การคิดอยางมีเหตุผลแบบ 
รูปธรรม และการคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรม โดยมีลักษณะการคิดที่เปนเหตุผลโดยมีกฎเกณฑ
และหลักในการคิดในปญหาตางๆได 
 

4.3 องคประกอบการคิดอยางมีเหตุผล 
นักการศึกษา ไดกลาวถึงองคประกอบการคิดอยางมีเหตุผล  ไวดังตอไปนี้ 
ชนาธิป พรกุล (2554: 7) กลาววา องคประกอบการคิดอยางมีเหตุผล เปนสวนที่จํา 

เปนของการคิด  และปรากฏในการคิดทุกเรื่องเปนข้ันตอนหรือสวนที่ตองคํานึง เพื่อใหใชเหตุผล
ประสบความสําเร็จ  เมื่อคิดเรื่องอะไรก็ตาม  มักใชองคประกอบพ้ืนฐานทางการคิด  ไมวาจะนึกถึง
หรือไม  ถาเปนเรื่องไมสลักสาํคัญ  แทบไมไดใชองคประกอบของการคิด  แตเม่ือใดที่ตองคิดบางอยาง
ใหรอบคอบ จะเริ่มคิดอยางตั้งใจ และใชองคประกอบของเหตุผลในการคิด  นักคิดที่ดีจะใช
องคประกอบของเหตุผลจนเปนนิสัย 

Billeh and Zakhariades (1975: 155-156 อางถึงใน วิไลลักษณ บุญเคลือบ,  
2538:19) กลาววาองคประกอบการคิดอยางมีเหตุผล เปนองคประกอบหนึ่งของทัศนคติทาง
วิทยาศาสตร และสรุปวาผูที่มีเหตุผลจะมีพฤติกรรม 6 ประการ ดังน้ี เช่ือใจในคุณคาของเหตุผล 
ยอมรับการทดสอบ คําวิพากษวิจารณ ที่มีเหตุผล 

1. มีความอยากรูอยากเห็น  ตองการเขาใจสถานการณใหม 
2. มีใจกวางยอมรับความคิดเห็น 
3. ไมเช่ือโชคลาง และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตางๆ 
4. ความซื่อสัตยใจเปนกลาง 
5. พิจารณาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ 
ผูวิจัยสรุปองคประกอบการคิดอยางมีเหตุผล คือการเช่ือใจในคุณคาของเหตุผล โดย 

จะตองมีวิธีการคิดที่เปนระบบปรากฏในการคิดทุกเรื่องเปนข้ันตอนหรือสวนที่ตองคํานึง เพื่อใหใช
เหตุผลประสบความสําเร็จ 
 

4.4 องคประกอบของเหตุผล 
นักการศึกษา ไดกลาวถึงองคประกอบของเหตุผล  ไวดังตอไปนี้ 
ชนาธิป พรกุล (2554: 7- 8)  ไดกลาวถึงองคประกอบของเหตุผล ดังนี้ 
1. จุดหมาย (purpose)  ของการคิดทุกครั้งควรมีจุดหมาย เปาหมาย หรือ 

จุดประสงคที่ตองบรรลุ 
2. คําถาม (question)  หรือปญหาท่ีตองการแกไข 
3. ขอมูล (information) ไดแก  ขอเท็จจริง  การสังเกต  หรือประสบการณ 
4. การตีความและสรุปอางอิง (interpretation  and inference) 
5. มโนทัศน (concepts) รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี  หรือกฎ 
6. สมมติฐาน (assumptions)  สิ่งที่คิดไวลวงหนา 
7. สิ่งที่เกี่ยวของ  และผลที่ตามมา (implications and consequences) 
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8. ความคิดเห็น (point of  view) ไดแกกรอบความคิด 
จากองคประกอบเหลาน้ีจึงเกิดโครงสรางของความคิดข้ึน เม่ือใดที่คนเราคิดจะ 

ตั้งเปาหมายหรือจุดประสงคในการหาคําตอบหรือแกปญหาได  โดยใชขอมูลจากแหลงตางๆ แนวคิด
ทฤษฎีมาตีความ  สรุปอางอิง  ลงความเห็น  และตัดสินใจเลือกคําตอบที่ตองการไดมาตรฐานการคิด
อยางมีเหตุผล  มี 8 ประการ ดังนี้  ชนาธิป พรกุล (2554: 7-8) 
                 1. ความชัดเจน (clarity) เปนคุณสมบัติที่สําคัญของความคิด ทําใหเขาใจความคิด 
นั้นตรงกัน 

  2. ความถูกตอง (accuracy) แสดงใหเห็นวามีความถูกตองในตัวขอมูล การสรุปอางอิง 
การลงความเห็น และการตั้งสมมติฐาน 

  3. ความแมนยํา (precision) เกิดจากมีรายละเอียดที่ระบุ ไวตรงกับสถานการณนั้น 
  4. ความตรงประเด็น (relevance)  มีความเกี่ยวของกับเรื่องคิด 
  5. ความลึกซึ้ง (depth) ความซับซอน  และคนหาสาเหตุที่แทจริง 
  6. ความกวาง (breadth) แสดงใหเห็นวามีความคิดที่มีมุมมอง หลายความคิดเห็น 

ครอบคลุมครบทุกเรื่อง 
  7. ความมีเหตุผล (logic) ความคิดแตละตอนมีความตอเนื่องสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  8. มีความสําคัญ (significance) แสดงใหเห็นถึงหัวใจของเรื่องอยางชัดเจน 
 

4.5 กระบวนการและข้ันตอนการคิดอยางมีเหตุผล 
               นักการศึกษา ไดกลาวถึงกระบวนการและข้ันตอนการคิดอยางมีเหตุผลไวดังตอไปนี้ 
               ชนาธิป พรกุล (2554: 263) อธิบายข้ันตอนการคิดอยางมีเหตุผล ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลในเรื่องที่คิด 
     2. จําแนกขอมูลในเรื่องที่คิดที่เปนขอเท็จจริง และความคิดเห็นออกจากกัน 
     3. พิจารณาความนาเช่ือถือของขอเท็จจริงและความคิดเห็น 
     4. พิจารณาเรื่องที่คิดโดยใชเหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัยบนฐานของขอมูลท่ีเช่ือถือ 

ไดอธิบายเรื่องที่คิดอยางมีเหตุผล  ตัวบงช้ีการมีทักษะการคิดอยางมีเหตุผล ดังนี้ 
1. สามารถแยกขอมูลที่เปนขอเท็จจริง  และความคิดออกจากกันได 

     2. สามารถประเมินความนาเช่ือถือของขอเท็จจริงและความคิดเห็น 
     3. สามารถอธิบายเรื่องที่คิดโดยใชหลักเหตุผลนิรนัยหรืออุปนัย 
ปยวรรณ  สันชุมศรี (2547: 16) ไดแบงกระบวนการสอน เพ่ือพัฒนาความสามารถใน 

การคิด 2 ระดับ คือ 
      1. ระดับการสอนรูจักคิดเปน  เปนการสอนคิดงายๆ สูสิ่งที่ซับซอน 
      2. ระดับการสอนใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล ตองอาศัยการสอนใหรูจักคิด 6 ประการ 

ดังนี ้
2.1 สภาวะปญหา 
2.2 การวินิจฉัย วาอะไรคือปญหา 
2.3 การหาวิธีการแกปญหา 
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2.4 การศึกษาสมมุติฐาน และสามารถไปปฏิบัติ 
2.5 การตรวจสอบเพ่ือแนใจวาวิธีแกปญหาใดดีที่สุด 
2.6 การสรุปผลจากการแกปญหา 

ผูวิจัยสรุปองคประกอบของการคิดอยางมีเหตุผลคือ ความสามารถแยกขอมูลท่ีเปน 
ขอเท็จจริง  และความคิดออกจากกันไดโดยประเมินความนาเช่ือถือของขอเท็จจริงและความคิดเห็น
และอธิบายเรื่องที่คิดโดยใชหลักเหตุผลนิรนัย/หรืออุปนัย 
 

4.6 การวัดและการประเมินผลความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
การวัดความสามารถในการคิดน้ัน  สามารถวัดไดหลายวิธีซึ่งมีรูปแบบและแนวทาง 

มากมาย จากกลุมการศึกษาและนักจิตวิทยา รวมทั้งแนวทางการวัดจากการปฏิบัติจริงในชีวิตทั้ง
ทางดานทักษะการคิดและการแกปญหาจากสถานการณ ตางๆใน ตารางที่ 12 มีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้(กรมวิชาการ, 2543: 33 - 34) 
 
ตารางที่  12 แสดงแนวคําถามเพื่อพัฒนาลักษณะการคิดอยางมีเหตุผล 

การคิด แนวคําถาม 
คิดอยางมีเหตุผล   ทําไมจึงคิด/ทําอยางน้ัน 

  มีเหตุผลอะไร 
  บอกเหตุผลชัดเจน 
  เรื่องน้ีมีขอมูลอะไร 
  ตัดสินโดยใชขอมูลหลักฐานอะไร 
  หลักฐานขอมูลเช่ือถือไดหรือไม 
  อะไรเปนขอเท็จจริง 
  อะไรเปนความคิดเห็น 
  ขอใหแสดงความคิดเห็น 
  เพราะอะไร 

ที่มา : กรมวิชาการ, 2542: 260 
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4)  สรางขอสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

5)  นําแบบวัดไปทดลองใช 

ข้ันตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สามารถสรุปเปนแผนภาพ
ไดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 3 ข้ันตอนสรางแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

 

1) กําหนดจุดมุงหมายของแบบวัดความสามารถ
ในการคิดอยางมีเหตุผล 

2) กําหนดกรอบของการวัด              
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

         และนิยามเชิงปฏิบัติการ 

3) สรางขอสอบความสามารถใน              
การคิดอยางมีเหตุผล 

กําหนดรูปแบบของ 
ตัวคําถาม 
ตัวคําตอบ 
การตรวจใหคะแนน 

ทบทวนรางขอสอบ
ความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล 

 

รางขอสอบ (รวมทั้งเฉลย
และแนวการใหคะแนน) 

วิเคราะหขอสอบ
ความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล 

 

คัดเลือกขอสอบ
ความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล 
และทดลองใชใหม 

วิเคราะหขอสอบ
ความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล 

 

6) นําขอสอบความสามารถทางการคิดอยางมีเหตุผลไป
ทดสอบกับนักเรียนไปใชจริง 
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การสรางแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  สาระภูมิศาสตร 
 
 

(คุณลักษณะที่มุงวัด) 
 

 
(นิยามเชิงทฤษฎี) 
 
 

 
(นิยามเชิงปฏิบัติการ) 
 
 

 
(ลักษณะคําถาม) 

 
 
 
 

(ตัวอยางคําถาม) 
 

 
 
(ตัวอยางคําตอบ) 

 
 
 
 

(เกณฑการใหคะแนน) 
 

 
ที่มา :  การสังเคราะหรูปแบบพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ดานการคิด (2542: 274) 
 
แผนภาพที่ 4 ข้ันตอนสรางแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

 

ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

การคิดเพื่อใหไดความคิดที่สามารถอธิบายไดดวยหลักของเหตุผล คือการอุปนัย 
หรือนิรนัยโดยการอางอิงจากขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ 

ความสามารถของนักเรียนในการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลระบุภาวะ
เงื่อนไขที่มาและความสัมพันธที่เกิดขึ้นตามมาจากความสอดคลองของขอมูล
รวมกัน เพื่อนําขอมูลไปใชในการคิดและตัดสินใจ พรอมนําไปใชโดยคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีตามมา ประกอบดวย คิดหาปญหา คิดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 

กําหนดสถานการณที่จะนําไปสูปญหาและสาเหตุของปญหาที่เปนไดหลายอยาง 
แลวถามใหผูตอบคิดเพื่อระบุถึงสาเหตุที่เปนไปได 

นักเรียนมีแผนการที่จะปฏิบัติอยางไรในปจจุบันและอนาคต  เพื่อรวมกัน
ปองกันรักษาสภาพแวดลอมใหปลอดภัยจากมลภาวะไดอยางไร 

1)  รักษาความสะอาดบานเสมอ 
2) รวมรณรงคประชาสัมพันธในการสรางความตระหนักใหกับชุมชน    
    ในการรวมรักษาสิ่งแวดลอม  
3) ปลูกปาทดแทน 
4) ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเลย 

ตอบขอ 1)  ได 1 คะแนน ตอบขอ 2) ได 0 คะแนน 
ตอบขอ 3)  ได 0 คะแนน ตอบขอ 4) ได 0 คะแนน 



54 

109 

สรุปจากวรรณกรรมผูวิจัยจะทําการการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล มีลักษณะคําถามเปนการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลระบุภาวะเงื่อนไขที่มาและ
ความสัมพันธที่เกิดข้ึนตามมาจากความสอดคลองของขอมูลรวมกัน เพื่อนําขอมูลไปใชในการคิดและ
ตัดสินใจ พรอมนําไปใชโดยคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา ประกอบดวย คิดหาปญหา คิดคนควาหา
คําตอบดวยตนเอง   เปนแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิด  4 ตัวเลือก  

 
5. ความสามารถในการทําโครงงาน  

ในการทําโครงงาน  นักเรียนตองอาศัยความรูและความเขาใจ และทักษะกระบวนการการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงงาน เพื่อใหนักเรียนเกิดความสามารถในการทําโครงงาน  และสามารถทํา
โครงงานตามความสนใจของผูเรียน นับเปนการเปดโอกาสใหผูเรยีนแสวงหาประสบการณ การเรียนที่
มีความหมายตอชีวิตประจําวันและสามารถแสดงออกโดยใชศักยภาพท่ีมีอยูในตนเองไดอยาง
กวางขวาง ผูเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกดิการเรียนรูดวยการปฏิบัติจรงิเนนการสื่อสาร และสภาพท่ี
แทจริง (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2553: 81) 

พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2548: 101 - 106) ไดกลาววา ในการวัดความสามารถในการ
ทําโครงงานเนนการประเมินกระบวนการเรียนรู การทํางาน การปฏิบัติงาน และผลผลิต  เปนการ
ประเมินสภาพจริงที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  โดยใชเรื่องราวเหตุการณ สภาพ
จริงหรือคลายสภาพจริงเราใหผูเรียนตอบสนองและนําขอมูลที่ไดมาตีคาประเมิน การเรียนรู เปน
กระบวนการควบคูไปกับกระบวนการสอนท่ีเนนนักเรียนตามสภาพจริง ที่เปนความรู สิ่งประดิษฐหรือ
ช้ินงานใหม  รวมทั้งกลาวถึงการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑในการประเมินการเรียนรูไวดังนี้ 

การพัฒนาตัวบงช้ีในการเรียนรู  ลักษณะตัวบงช้ีแบงเปน 2 ลักษณะ  ไดแก 
1. ตัวบงช้ีที่มีขอบเขตชัดเจนสามารถจัดเก็บขอมูลไดงาย เชน ตัวบงช้ีดานผลผลิตของ

นักเรียน เชน ระบุวามีรายงานโครงงาน รายงานวิชาการ มีสิ่งประดิษฐ ช้ินงาน ภาพโปสเตอร ผังมโน
ทัศน เรียงความ  ความเรียง บทคัดยอ 

2. ตัวบงช้ีที่มีของเขตกวางขวางและเปนคุณลักษณะแฝงท่ีไมอาจเปนขอมูลโดยตรงตองสราง 
เครื่องมือวัด ตัวบงช้ีเฉพาะ เชน ตัวบงช้ีระบุกระบวนการปฏิบัติงานของนักเรียน เชน นักเรียนมี
กระบวนการวางแผนเพื่อปฏิบัติ/ทดลอง นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนด  นักเรียนทํางานเปนกลุม
หรือเปนทีม นักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 การพัฒนาเกณฑการประเมินการเรียนรู แบงการสรางเกณฑที่นิยมใช 2 วิธีดังนี้ 
 1. เกณฑการใหคะแนนแบบรูบรคิส (rubrics  scoring) เปนเกณฑที่ตองกําหนดรายละเอียด
คะแนนอยางชัดเจนสําหรับตัวบงช้ี ผลการเก็บรวบรวมจะมีความเปนปรนัยสูงและมีความตรงสูง 
 2. เกณฑการใหคะแนนแบบมาตราประเมินคา (rating scale) เปนเกณฑที่กําหนดเปนกลาง
ไมมีรายละเอียดการใหคะแนนอยางชัดเจนในแตละขอมูล ( item) สะดวกตอการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยขอมูลที่ไดมีความเปนปรนัยนอยกวาวิธีใหคะแนนแบบรูบริคส  เชนกําหนดเกณฑ 5 ระดับ 5-4-3-
2-1  กําหนดเกณฑ 4 ระดับ 4-3-2-1 
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สุพิน ดิษฐสกุล (2549: 184 -185)  ไดกลาวถึงการประเมินผลการเรยีนรูดวยการทําโครงงาน 
ไว ดังนี้ 

การประเมินผลเปนกระบวนการตัดสินใจที่จะสะทอนสิ่งที่นักเรียนไดปฏิบัติ ขณะที่มีการ
เรียนรูรวมกัน ตองเปนการประเมินตามสภาพจริงและมีการประเมินที่หลากหลาย  สิ่งที่ตองประเมิน
ไดแก 

1. กระบวนการทํางาน 
2. การปฏิบัติงาน 
3. ผลผลิต ช้ินงาน ผลงาน 
องคประกอบในการประเมิน ประกอบดวย  
1. ผูประเมิน  ไดแก นักเรียน ครู 
2. แบบประเมิน ไดแกการสังเกต การสัมภาษณ การเขียนบันทึกแสดงความรูสกึ การทดสอบ 

ฯลฯ 
3. วิธีการประเมิน  นักเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพื่อน ครูประเมินนักเรียน 
4. เกณฑในการประเมิน ควรเปนขอตกลงรวมกันระหวางนักเรียนกับครู 
จากที่กลาวขางตนกลาวไดวา ความสามารถในการทําโครงงานคือการประเมินกระบวนการ

เรียนรู การทํางาน การปฏิบัติงาน และผลผลิตเปน การประเมินสภาพจริง ของการทําโครงงาน การ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีเกณฑการประเมินความสามารถในการทําโครงงานไวกําหนดไวมี 8 ดาน คือ 1) การ
สํารวจปญหา 2) ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 3) การออกแบบการทําโครงงาน 4) 
การดําเนินการสํารวจโครงงาน 5) การบันทึกขอมูลแตละดาน 6) การจัดการกระทําขอมูล 7) การ
แปลขอมูลและสรปุผล และ 8) การเขียนรายงานและการนําเสนอขอมลูเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และ ต่ํา ซึ่งมีจํานวน  8 ขอ  

ผูวิจัยสรุปความสามารถในการทําโครงงาน คือ พฤติกรรมในการทําโครงงานสํารวจ ซึ่งวัดได
จากแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยพิจารณา 8 ดาน ดังน้ี 1) การ
สํารวจปญหา 2) ดานขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 3) ดานการออกแบบการทํา
โครงงาน 4)  ดานการดําเนินการสํารวจโครงงาน 5) ดานการบันทึกขอมูล 6) การจัดการกระทําขอมูล 
7) ดานการแปลขอมูลสรุปผล และ 8) ดานการเขียนรายงานและการนําเสนอขอมูล 

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 เพ่ือใหเกิดการเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการ 
คิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผูวิจัยจึงขอ
นําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และงานวิจัยที่เก่ียวของความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผล 
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6.1 งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
ธนิษฐา ชํ่าชอง (2550: 112-113) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง 

สิ่งแวดลอมในชุมชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มี
วัตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน เรื่องสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ 80/80 2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัด
บานเมืองฝาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 30 คน เครื่องมือ
ที่ใชการวิจัยมีดังนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน เรื่องสิ่งแวดลอมในชุมชน 2. แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมในชุมชน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรูโดย
โครงงาน ผลการวิจัยพบวา 1.แผนการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู โดยใชโครงงาน เรื่องสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 
เทากับ 94.20/90.57 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 2. คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมจัดการ
เรียนรู โดยใชโครงงาน เรื่องสิ่งแวดลอมในชุมชน กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 0.718 หรือคิดเปนรอยละ 71.81 และ 3. นักเรียนท่ีเรียนรู 
โดยใชโครงงาน เรื่องสิ่งแวดลอมในชุมชน กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 4.24 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับพึงพอใจมาก 

ปยะพร วิชาชัย (2550: 92-95) ศึกษาเพื่อพัฒนาแผนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มี
วัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยโครงงาน เรื่องฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 2. เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงานเรื่อง ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหวางคะแนนกอนเรียนและหลัง
เรียนดวยกลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสองคลอง
สิบสี่ และ 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในการเรียนรูตามแผนการ
พัฒนาการเรียนรูสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสอง
คลองสิบสี่ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนบานหินลาด วังตอ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 1 หอง 
จํานวน 32 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชการวิจัย
ดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง การประกอบอาชีพชุมชน 2. แบบประเมิน
โครงงาน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน 
เรื่อง ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ผลการวิจัยพบวา 1. แผนการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสองคลอง
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สิบสี่ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 
87.23/86.88 สูงกวาเกณฑที่ตั้ง 2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยโครงงาน เรื่องฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 
0.61 ซึ่งแสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มเทากับ 0.7785 หรือคิดเปนรอยละ77.85 3. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คือ ดานเน้ือหาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด 

โสภา นามไว(2552: 98-99)  ศึกษาผลการสอนแบบโครงงานที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและ            
เจตคติทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานน้ําทิพย จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนระหวางกอนและหลังเรียนโดยการสอนแบบโครงงาน 2. เปรียบเทียบเจตคติทางการเรียน
ระหวางกอนและหลังเรียนโดยการสอนแบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนบานน้ําทิพย จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 
10คน ซึ่งไดมาโดยเลือกเจาะจง เครื่องมือทีใ่ชการวิจัยมีดังน้ี1. แผนการจัดการเรยีนรู 2. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบวัดเจตคติทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 2. เจตคติทางการเรียน ของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบโครงงานหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  วีณา  วงศศรีเผือก (2553: 110-111) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมี
ตอการพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีดานการประหยัดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  มี
วัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบโครงงานท่ีมีตอการพัฒนาคุณลักษณะความ
เปนพลเมืองดีดานการประหยัดของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4  กลุมตัวอยาง คือนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน  และแบบวัดคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีดานการประหยัดแบบประเมินคุณลกัษณะ
ความเปนพลเมืองดีดานการประหยัดและแบบบันทึกคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีดานการประหยดั   
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีคะแนนคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเรื่องคุณลักษณะความเปนพลเมืองดี
ดานการประหยัดหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

นิรมล  หมั่นเรียน ( 2554: 92- 93) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 
5 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80  2. เพ่ือหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษา ปที่ 5     
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูโดย
โครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหวยกอก 1 สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2554 จํานวน 32 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใชการวิจัยดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่5  2. แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยโครงงาน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา 1. การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูโดยโครงงานเรื่องปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 84.91/87.92 ตามลําดับเปนไปตามเกณฑ
ที่ตั้งไว80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการเรียนรูโดยโครงงาน  เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มี
คาเทากับ0.7351หรือคิดเปนรอยละ73.51 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท (2555: 95 - 100) การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยโครงงานการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูทักษะ
ชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวดวยโครงงาน 2) ศึกษา
ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  5 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการจัดกิจกรรมแนะแนวดวยโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม จํานวน 51 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย 1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวดวยโครงงาน 2. แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนว 3 ทักษะ คือ ทักษะการตัดสินใจทักษะการแกปญหา 
และทักษะการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 3. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานทีป่ระเมิน
โดยครู 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมแนะแนวดวยโครงงาน 
ผลการวิจัยพบวา1) ผลการเรียนรูทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที 5 กอนและหลังการจัด
กิจกรรมแนะแนวดวยโครงงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยคะแนนเฉลี่ย
ทักษะชีวิต ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม2) ความสามารถในการทํา
โครงงานของนักเรียนโดยภาพรวมอยู ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปน รายดานพบวาอยูในระดับสูงเรียง
ตามลําดับไดแก การวางแผนทําโครงงาน การลงมือทําโครงงาน สวนความสามารถดานการเลือก
หัวขอ เรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา การนําเสนอผลงานและการเขียนรายงานอยู ในระดับปานกลาง3) 
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกจิกรรมแนะแนวดวยโครงงาน พบวาโดยภาพรวมนักเรียนเห็น
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ดวยอยูในระดับมากทั้ง 3 ดานเรียงตามลําดับ คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากการรวมปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู ดานวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานบรรยากาศในการเรียนรู 

วราภรณ นาคมุจลินท (2556: 60-62) การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบ
โครงงาน เรื่องอาเซียนศึกษาท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิด เรื่องอาเซียนศึกษา ใน
รายวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดามพรา จังหวัดอุบลราชธานี 
มีวัตถุประสงค 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน เรื่องอาเซียน
ศึกษา ที่สอนดวยการสอนแบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดามพรา 
จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชทักษะการคิด กอนเรียนและหลังเรียน 
เรื่อง อาเซียนศึกษา ที่สอนดวยการสอนแบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
บานดามพรา จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานดามพรา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 จังหวัด
อุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม เครื่องมือ
ที่ใชการวิจัยมีดังนี้1. แผนการจัดการเรียนรูดวยการสอนแบบโครงงาน 2.แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 3.แบบประเมินทักษะการคิด ผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานดามพรา จังหวัดอุบลราชธานี ที่สอนดวยการสอนแบบ
โครงงานสูงกวากอนเรยีน 2. ผลการพัฒนาทักษะการคิดหลงัเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานดามพรา จังหวัดอุบลราชธานี ที่สอนดวยการสอนแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน 

ศศิธร  ภูวาว (2558: 114-116) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชน
บางบอน และกระบวนการกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชนบางบอน 
และกระบวนการกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 2. 
ศึกษากระบวนการกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 3. 
ศึกษาความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2558 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร จํานวน 38 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับ
สลากโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู เรื่องกลุมอาชีพใน
ชุมชนบางบอน แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามกระบวนการกลุม แบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงาน และ แบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวา1. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  2. กระบวนการกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับดี 3. ความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง และ 4.ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการคิดอยางมีเหตุผล 
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดอยางมีเหตุผล ไมพบในระดับประถมศึกษา จึงขอ

อางอิงงานวิจัยในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ 
ปญญา อ . โพ ธ์ิทอง  (2552:81-83)  การพัฒนาผลการเรียนรู เ รื่ อง  หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง หลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล กอน
และหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ กลุมตัวอยางที่ใชในวิจัย 
นักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1.แผนการ
จัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสกิาร 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ดวยวิธีวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมเีหตุ 4. แบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัยพบวา
1) ผลการเรียนรู เรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู  นักเรียนมีผลการเรียนรู 
เรื่องอปริหานิยธรรม และโภคอาทิยะ 5 อยูในระดับสูงเปนอันดับ 1 และหลักธรรมมงคล 38 มี
คะแนนอยูในลําดับสุดทาย 2) ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ 
โดยคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
โยนิโสมนสิการ อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน 
 รัตนา เกตุสม (2558: 94-101) การศึกษาผลการเรียนรู และทักษะการใหเหตุผลและการนํา
ความรูไปใช เรื่อง ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน  มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องประเด็น
ปญหาสิ่งแวดลอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใหเหตุผลและการนําความรูไปใช กอนเรียนและ
หลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 3) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งเปน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 /1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 30 คน ที่เรียนรายวิชา ส 30207 ประชากรและสิ่งแวดลอม เรื่องประเด็น
ปญหาสิ่งแวดลอม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่องประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอม ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่อง
ประเด็นปญหาสิ่ งแวดลอม 3) แบบทดสอบวัดทักษะการให เหตุผลและการนําความรู ไปใช                    
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ผลการวิจัย
พบวา 1. ผลการเรียนรูเรื่อง ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05                
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2.  ทักษะการใหเหตุผลและการนําความรูไปใช ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เรวดี นามทองด ี(2554: 98-99) การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษา 1. ระดับการคิดอยางมีเหตุผล การเปดรับขอมูลขาวสาร การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล 
สัมพันธภาพกับเพื่อน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน 2. เปรียบเทียบความ
แตกตางของการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 จําแนกตามเพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของผูปกครอง การพักอาศัยกับครอบครัว 
และกิจกรรมที่นักเรียนเขารวมมากที่สุด 3. ศึกษาการเปดรับขอมูลขาวสาร การอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผล สัมพันธภาพกับเพ่ือน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนเปนปจจัยที่สามารถ
ทํานายการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชวงช้ันที่ 4 ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 374 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถาม 6 สวน ผลการวิจัยพบวา 1. การคิดอยางมีเหตุผล การเปดรับขอมูลขาวสาร การอบรม
เลี้ยงดูแบบใชเหตุผล สัมพันธภาพกับเพ่ือน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของ
นักเรียนชวงช้ันที่ 4 อยูในระดับมาก 2. การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 เมื่อจําแนกตาม
เพศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือจําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของผูปกครอง การพักอาศัยกับครอบครัว 
และกิจกรรมที่นักเรียนเขารวมมากที่สุดไมพบความแตกตาง 3. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
โรงเรียน สัมพันธภาพกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล สามารถทํานายการคิดอยางมี
เหตุผลของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 รอยละ 76.5  

ศักดิ์ชัย มุดลาด (2555: 58-59) การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรู เสริมเทคนิคการอภิปราย มีวัตถุประสงค เพื่อ 1. ศึกษา
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบ
เสาะหาความรูเสริมเทคนิคการอภิปราย 2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรูเสริมเทคนิคการอภิปราย กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเปนนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวิชัยวิทยา อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยการสุมแบบกลุม จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยวิธีสืบเสาะหาความรูเสริมเทคนิคการ
อภิปราย เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง แบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1.นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเสริมเทคนิค
การอภิปรายมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเสริมเทคนิคการ
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อภิปรายมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
  สุมณฑา สิงหชา (2557: 95-96) ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเปด มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเปด (open approach) กลุม
ตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียน
เชียงขวัญพิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1. 
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ท 32102 วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการสอนแบบ
เปด (open approach) 2. แบบสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ ผลการวิจัยพบวานักเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล สามารถชักชวนหรืออธิบายใหผูอื่นยอมรับ หรือเช่ือถือได และ
ยังสงผลใหนักเรียนมีการพิจารณารอบคอบมากข้ึน กอนการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
และตรงประเด็น เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ตลอดทั้งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กลาคิดกลาแสดงออกมากข้ึน มีความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผลไปในทางที่ดีข้ึน 
 

6.2 งานวิจัยในตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

Lowenthai (2006: 1-2) ทําการศึกษาผลของการสอนแบบโครงงานในโรงเรียนบริหารธุรกิจ 
โดยเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนดวยการสอนแบบ
โครงงานกับการเรียนดวยการบรรยายและการแกปญหาท่ีใชสอนอยู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากเดิม รอยละ 55 และบทบาทของครูนอยลง และเปนการเปดโอกาส
ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่ 

DAVID (2000: LIVINGSTONE University of Portsmouth, UKHantsKENNETH 
LYNCHKingston University, UK : No. 3, 2000) Group Project Work and Student-centred 
Active Learning:two different ทําการศึกษาโครงงานกลุมและนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 
สองประสบการณที่แตกตางกัน  วัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทยีบการเรียนแบบกลุมโครงงานและการ
เรียนที่นกัเรียนเปนศูนยกลางประเภทงานวิจัย Experimental  Research การวิจัยทดลอง
ผลการวิจัยผลวิจัยการเรียนแบบโครงงานกลุมจะทําใหนักเรยีนคิดเปน กลุมการเรียนรูมปีระสิทธิภาพ
และความกาวหนาข้ึน 

Mendizza (2012: Project  Based Learning for Students  With Mild To Moderate 
Learning  Disabilities  With  An  Emphasis On Economics Curricula ) โครงงานการเรียน
สําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรูนอยถึงปานกลางใหความสําคัญกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร   
ระยะเวลา ธันวาคม ป 2012  มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย จากผลการศึกษาพบวานักเรียนที่
ไดรับการสนับสนุนทางดานเศรษฐศาสตรในช้ันเรียนการบรรยาย  อภิปรายแสดงใหเห็นการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอยในความรูเนื้อหาของพวกเขาหมายถึง ; ในขณะท่ีนักเรียนในช้ันเรียน PBL มี
ระดับเดียวกันของความสนใจแสดงใหเห็นกําไรอยางมีนัยสําคัญในความรูเน้ือหาในฐานะที่เปนนักวิจัย
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อธิบายวามันดูเหมือนกับวานักศึกษาท่ีมีความสนใจกอนการเรียนการสอนในสาขาเศรษฐศาสตรมี
ความสามารถที่จะใชประโยชนจากความสนใจของพวกเขาและใชวิธีการแบบปลายเปดของ PBL เพื่อ
ประโยชนของพวกเขาโดยการเพ่ิมพูนความรูของพวกเขา 

Grant,Michael M.; Branch, Maribe (2005: 38 (1) : 65) ไดศึกษา จุดประสงคเพื่อสํารวจ
ความแตกตางแตละบุคคล ความสามารถพิเศษเปนการสรางความรูดวยตนเองโดยใชคอมพิวเตอร
ทํางานกับการจัดการเรียนรูโครงงาน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนภูมิศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 61 คน มีจุดประสงค 5 ขอ  เปนโรงเรียนเอกชนทางตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ สังเกต และผลงาน ผลการวิจัยพบวา ผลงานมีผลตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลตลอดถึงเปลี่ยนความสามารถ  ผลงานแสดงถึงความรูของผูเรียน 3 วิธี คือระบบความรู 
ขอบเขตความรู  และความรูจากกระบวนการคิด ความรูบางอยาง การเรียนรูโครงงานมีสวนในการ
ตัดสินเกี่ยวกับความสามารถและการวางแผนของแตละบุคคล 

งานวิจัยเกี่ยวกับการคิดอยางมีเหตุผล 
Ray (1979 - A) ไดเปรียบเทียบอิทธิพลของการใชคําถามระดับต่ํากับระดับสูง  ในการสอน

วิชาเคมีที่มีตอความมีเหตุผลเชิงนามธรรม และการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนมัธยมตอนปลาย  
จํานวน 2 กลุม  กลุมละ 54 คน  โดยจัดสภาพแวดลอมใหเหมือนกันหมด กลุมที่ 1สอนดวยคําถาม
ระดับสูง  (คําถามข้ันความเขาใจ  ข้ันการนําไปใช  ข้ันการวิเคราะห และการประเมินคา)อีกกลุมหนึ่ง
สอนดวยคําถามระดับต่ํา  ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่สอนดวยคําถามระดับสูง  สามารถทําคะแนนจาก
แบบทดสอบในเรื่องของการมีเหตุผลเชิงนามธรรมและการคิดอยางมีเหตุผลไดมากกวาอีกกลุมหนึ่ง 

 

สรุป 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง : กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระและมาตรฐานการเรียนรู คําอธิบายกลุมสาระ สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม รหัสวิชา ส 16101  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โครงสรางรายวิชาโรงเรียนบานหนองสองหอง
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 โครงสราง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4 ภูมิศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 6เวลาเรียน 20 ช่ัวโมง สาระท่ี 4 
ภูมิศาสตร การจัดหนวยการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 มาตรฐานตัวช้ีวัด มาตรฐาน ส 5.2 ป.6 /1 มาตรฐาน ส 5.2 ป.6 /2 และ มาตรฐาน ส 5.2 ป.6/3 
หนวยการเรียนรูที่ 3 สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ครอบคลุมสาระการเรียนรู  ธรรมชาติกับ
สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปจจุบนั และ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงคนควา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ความหมาย
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ของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ประเภทของการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การพัฒนา
ทักษะการคิดดวยการทําโครงงาน ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน คุณคาของการจัดการ
เรียนรูแบบใชโครงงาน ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การประเมินผลของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ความหมายการคิดอยางมีเหตุผล ลักษณะ
การคิดอยางมีเหตุผล องคประกอบการคิดอยางมีเหตุผล กระบวนการและข้ันตอนการคิดอยางมี
เหตุผล การวัดและการประเมินผลความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
ประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับการสอนแบบโครงงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดอยางมี
เหตุผลในประเทศและตางประเทศ 

ทั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน  ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อศึกษา
ความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีข้ันตอนประกอบดวย 6 ข้ันตอน  
เปนโครงงานประเภทสํารวจที่ครูเนนใหนักเรียนลงภาคสนามในการเก็บขอมูลเปนกลุมดวยตนเอง 
เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนคนควาความรูใหมดวยตนเองและรับประสบการณตรงในการลง
ภาคสนาม ในกลุมจะพบปญหาและคําถามที่จะเกิดนั้นก็จะนําไปสูคําตอบที่เกิดจากความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนไดเอง 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยแบบ 
The one-group pre- test  post- test design มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 3) ศึกษาความสามารถใน
การทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และ 4) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีรายละเอียดการ
วิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เนื้อหาสาระที่ใชในการวิจัย 
4. ระยะเวลาในการวิจัย 
5. แบบแผนการวิจัย 
6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร (Population) 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่อยูในกลุมเครือขาย            

โพธารามท่ี 4 จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองสองหอง 1หองเรียน จํานวน 18 คน 
โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1 หองเรียนจํานวน 22 คนโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน 1หองเรียน 
จํานวน 4 คน โรงเรียนวัดขนอน 1 หองเรียน จํานวน 7 คน จํานวน โรงเรียนวัดสรอยฟา 1 หองเรียน 
จํานวน 17 คน โรงเรียนวัดทาหลวงพลหองเรียนจํานวน 20 คนโรงเรียนวัดศรีประชุมชน 1หองเรียน 
จํานวน 15 คน โรงเรียนวัดโคกทอง 1 หองเรียน จํานวน 12 คน โรงเรียนวัดชัยรัตน1 หองเรียน 
จํานวน 13 คน โรงเรียนสมถะ 1 หองเรียน จํานวน 13 คน และโรงเรียนวัดนางแกว 1หองเรียน
จํานวน 28 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 รวมจํานวน 11  หองเรียน จํานวน 169  คน 

1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) 
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาใน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานหนองสองหอง 1 หองเรียน จํานวน 18 คน ไดมาโดย
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วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก โดยใชโรงเรียนเปน
หนวยสุม เปนกลุมทดลอง  
 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษางานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)   ไดแก 

2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.2.2 ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
2.2.3 ความสามารถในทําโครงงาน 
2.2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

3. เน้ือหาสาระท่ีใชในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัยกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
4. ระยะเวลาในการวิจัย 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2  ช่ัวโมง รวม  12 ช่ัวโมง 
 

5. แบบแผนการวิจัย 
แบบแผนท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบการทดลองแบบ  1  กลุม มีการทดสอบ

กอนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design)  (ลวน สายยศ  และอังคณา  
สายยศ, 2538: 249) 

 
ตารางที่ 13 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design 

Pre - test Treatment Posttest 
T1 X T2 

 
T1 หมายถึง  ทดสอบกอนเรียน 
X หมายถึง  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
T2 หมายถึง  ทดสอบหลังเรียน 

 
6.   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 

6.1 แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1 แผนการ
เรียนรู จํานวน 12 ช่ัวโมง 
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6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปน
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

6.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

6.4 แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวย
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

6.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน จํานวน 13 ขอ 
 
7. ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

การพัฒนาแผนการจัดเรียนรู เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ผูวิจัยดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

7.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

7.1.1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 ในดานมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

7.1.2 ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จากวรรณกรรม ศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน โดยมีการแบงเนื้อหา  และ
จํานวนช่ัวโมง  ดังตารางที่ 14 ดังนี ้
 
ตารางที่  14   แผนการจัดการเรียนรู    

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู/เน้ือหา จํานวน (ชั่วโมง) 

1 
ธรรมชาติกับสังคมไทย 2 
การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปจจุบัน 6 
ทรัพยากรธรรมชาติ 4 

รวม 12 

 
7.1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยมีองคประกอบดังตอไปนี้ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สาระ
การเรียนรู แนวทางบูรณาการ ความเขาใจที่คงทน ช้ินงาน/ภาระงาน คําถามพัฒนากระบวนการคิด 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศเชิงบวก สื่อการเรียนรู การวัดและการประเมินผล 
กิจกรรมเสนอแนะ บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู มีดังน้ีเรื่อง
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (ครอบคลุมเนื้อหา ธรรมชาติกับสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติจากอดีตถึงปจจุบัน และเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ)  จํานวน  12 ช่ัวโมง 

สําหรับข้ันกิจกรรมการเรียนรู  ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มี                 
6 มีข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 กําหนดปญหาที่ศึกษา ข้ันตอนที่ 2 คาดคะเนคําตอบ ข้ันตอนที่ 3 
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ออกแบบการรวบรวมขอมูล ข้ันตอนท่ี 4 รวบรวมขอมูล ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูล และ ข้ันตอนที่ 
6 สรุปผล/นําเสนอโครงงานช้ินงาน/ผลงาน 

7.1.4 นําแผนการจัดการแบบโครงงานที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพื่อใหคําแนะนําและปรับแกตามคําแนะนํา โดยการปรับแกมีดังน้ี ปรับแกแผนการจัดการเรียนรู  
จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 ช่ัวโมง โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ประเภท
สํารวจ จํานวน 3 อาชีพในชุมชน โดยทั้ง 3 อาชีพในชุมชน ที่ยกตัวอยางมา มีความสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน  
          7.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไปใหผูเช่ียวชาญทาง                      
ดานการสอน ดานเนื้อหา และวัดและประเมินผล จํานวน 3  ทาน  ตรวจพิจารณา คือ ดานเนื้อหา 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา 
และปรับปรุงแกไขไปตามขอเสนอแนะแลวพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยเลือก IOC มีคาตามเกณฑมากกวาหรือเทากับ0.50 ข้ึนไป โดยมี
เกณฑการพิจารณาดังนี้ (มาเรียม  นิลพันธ, 2549: 177) 
 

+1   หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
0   หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ  

              เรียนรู 
   - 1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความไมสอดคลองกับจุดประสงคการ  
                             เรียนรู 
จากสูตร   

N
r

IOC  

 
 IOC    =   ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลอง                        
                         กับจุดประสงคการเรียนรู 

r  =    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
N =    จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

 จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาระหวาง 0.95 -1.00 โดย
ผูวิจัยไดปรับแกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดังน้ี มีการปรับแผนการจัดการเรียนรู ข้ันกิจกรรม 
จุดประสงค สาระการเรียนรู ใหมีความสอดคลองและสัมพันธกัน  

7.1.6 สุมแผนการจัดการเรียนรู ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
นางแกว ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง และทําการปรับข้ันตอนที่ 3 การ
ออกแบบรวบรวมขอมูล ปรับหัวขอโครงงานใหนอยลงเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนระดับประถมศึกษา 

7.1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่ปรับปรุงแลวไปใช
ทดลองในการวิจัย  
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ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ไดดังแผนภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 5 ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
7.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปน
ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยข้ันตอนในการพัฒนาและหาคาประสิทธิภาพแบบทดสอบ มีดังน้ี 

7.2.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสองหอง เกี่ยวกับจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการ
เรียนรู /ตัวช้ีวัด 

1.  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด คูมือครูและสาระ
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 

2. ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จากวรรณกรรม ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 

4. นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ให
คําแนะนําและปรับแกตามคําแนะนํา 

5. นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณา คือ ดานเน้ือหา ดาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานวัดและประเมินผล ตรวจสอบความถูกตองคําแนะนําของเน้ือหา และปรับปรุง
แกไขไปตามขอเสนอแนะแลวพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
เลือก IOC มีคาตามเกณฑมากกวาหรือเทากับ0.50 ขึ้นไป 

6. นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ไปทดลองใชกับนักเรียน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง และ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณกอนไปใชจริง 

7.นําแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่ปรับปรุงแลวไปใชทดลองในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง 
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7.2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
เอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

7.2.3 วิเคราะหเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรูเพื่อกําหนดมาตรฐานตามตัวช้ีวัด  เนื้อหาสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห
ขอสอบปรนัย ไดแก ความจํา ความเขาใจ การประยุกตใช การวิเคราะห การประเมินคา  และ 
ความคิดสรางสรรค 
 
ตารางที่  15   ตารางการวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวชี้วัด 

พฤติกรรมการเรียนรู  
 

รวม 
 
 

จํา
 

เขา
ใจ 

ปร
ะย
ุกต

ใช 

วิเค
รา
ะห

 

ปร
ะเมิ

นค
า 

คิด
สร
างส

รร
ค 

มาตรฐาน ส 5.2 ป.6 /1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสังคมในประเทศ  

      

นักเรียนสามารถบอกความหมายของส่ิงแวดลอมได  1 - - - - - 1 

นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ควร
อนุรักษได - 1 - 2 1 - 4 

นักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับส่ิงแวดลอมทางสังคมในประเทศได  - - - 1 - - 1 

มาตรฐาน ส  5.2 ป .6 /2 อธิบายการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบันและผลที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง 

       

นัก เรี ยนสามารถบอกผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในประเทศไทยไดถูกตอง - 2 2 1 1 - 6 

มาตรฐาน ส 5.2 ป.6 /3 จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน      

นักเรียนจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชนได - - 1 - - 1 
นักเรียนบอกแนวทางการใชทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืนและ
รูคุณคาได  - 3 1 2 2 - 8 

นักเรียนบอกประโยชนของการทําโครงงานได - 2 1 1 1 - 5 

นักเรียนเห็นคุณคาของอาชีพของคนในชุมชนและบอกอาชีพ
ของชุมชนที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมได - 1 1 2 - - 4 

รวม 1 9 5 10 5 - 30 

 
7.2.4 ส ร า งแบบทดสอบ วัดผลสั ม ฤท ธ์ิท า งก า ร เ รี ยน  เ รื่ อ ง  สิ่ ง แวดล อมแล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมท่ี
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ตองการวัดตามตารางวิเคราะหขอสอบ เกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูก ได 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม
ตอบได 0 คะแนน 

7.2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และตารางวิเคราะหขอสอบไปใหอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธพิจารณาความถูกตองและนําคําแนะนํา
มาปรับปรุงแกไข โดยปรับแกขอสอบบางขอ  ใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

7.2.6 เสนอแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ผู เช่ียวชาญดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการวัดและใช
ดุลพินิจตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา (Content  Validity) รวมทั้งภาษาท่ีใช และนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective  Congruence : IOC) แลวพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกขอสอบที่มีคา IOC                 
มีคาตามเกณฑมากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไป โดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ 
2549: 177) 

 
+ 1 หมายถึง   แนใจวาขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความ  
                  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
   0 หมายถึง   ไมแนใจวาขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความ  
                  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 - 1 หมายถึง   แนใจวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมมีความสอดคลองกับ 
                  จุดประสงคการเรียนรู 

จากสูตร 

N
r

IOC  

IOC    =  ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
              ทางการเรียนมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

           r  =   ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
           N =   จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
0.67- 1.00  โดยผูวิจัยไดปรับแกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญดังน้ี ปรับแกภาษา การใชภาษาเขียน
ใหเปนแนวเดียวกัน 

7.2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ไปทดลองใชเพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
นางแกว ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 28 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง โดยเรียนเรื่อง 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มาแลว 

7.2.8 นําแบบทดสอบมาตรวจคําตอบใหคะแนนท่ีถูกตองให 1 คะแนน และตอบผิด ให 0 
คะแนน แลวนํามาหาคาคุณภาพของแบบทดสอบดวยการหาคาความยากงาย (p) โดยเลือกขอที่มีคา 
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p เทากับ 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ควรมีคาอํานาจจําแนก 0.20 ข้ึนไป โดยแบบทดสอบที่
มีคา p, r เปนไปตามเกณฑ ไดคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.25 - 0.71 และคาอํานาจจําแนก(r) 
ระหวาง 0.25 - 0.80 (ดังแสดงในตารางที่ 29 ภาคผนวก) 

7.2.9 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ นําแบบทดสอบปรนัยที่ผานเกณฑ 30 ขอ นํามา
หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR-20 (Kuder 
Richardson 20) โดยมีเกณฑการพิจารณาความเช่ือมั่น ไดคาความเช่ือมั่น ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน มีคาเทากับ .74 

7.2.10 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ไปทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  
ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดังแผนภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 6 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองสอง
หอง 

2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

3. ศึกษา มาตรฐานการเรียนรูเพ่ือกําหนดมาตรฐานตามตัวชี้วดั และเนื้อหาสาระการเรียน 

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ 

5. เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตารางวิเคราะหขอสอบไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ตรวจสอบความถูกตองและนําคาํแนะนํามาปรับปรุงแกไข 

6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และตารางวิเคราะหขอสอบ ไปใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและนํามาหาคาดัชนคีวามสอดคลอง IOC 

7. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไปทดลองใชเพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพกับนักเรียนไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือคาความยาก
งาย และคาอํานาจจําแนก 

9. หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR-20 

10. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

8. นําแบบทดสอบมาตรวจคําตอบใหคะแนนที่ถูกตองให 1 คะแนน และตอบผิด ให 0 คะแนน แลวนาํมาหาคาคุณภาพของ
แบบทดสอบดวยการหาคาความยากงาย (p) โดยเลือกขอที่มีคา p เทากับ 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ควรมีคาอํานาจ

ึ้ ไ



73 

7.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ โดยผูวิจัยสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาและหาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ มีดังน้ี 

7.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล   จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

7.3.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 45 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 

7.3.3 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   โดยใหอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธพิจารณาความถูกตองและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

7.3.4 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 
ทาน ไดแกผู เช่ียวชาญดานเน้ือหา ผูเ ช่ียวชาญดานการสอน และผูเ ช่ียวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) รวมทั้งภาษาท่ีใชและนํามา
หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of  Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือก IOC มีคา
ตามเกณฑมากกวาหรือเทากับ 0.50 ข้ึนไป โดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ , 2549: 
177) 

+ 1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามของแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลมี  
                 ความสอดคลองจุดประสงคการเรียนรู 
   0 หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามของแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลมี 
                 ความสอดคลองจุดประสงคการเรียนรู 
 - 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามของแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลมี 
                 ความสอดคลองจุดประสงคการเรียนรู 

จากสูตร   

                   N
r

IOC  

 IOC    =   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแบบทดสอบความสามารถในการ  
                         คิดอยางมีเหตุผลมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

                     r  =    ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
  N =    จํานวนผูเช่ียวชาญ 

จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาระหวาง 0.67 -1.00 โดย
ผูวิจัยไดปรับแกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ปรับแก ใหสอดคลองกับเงื่อนไขและผลท่ีตามมาวาง
เงื่อนไขจําเปนที่โจทยดวยเหตุ คําตอบตองเปนผลโดยตรงหรือ กําหนดโจทยดวยผล แล ววางเหตุที่
จําเปนในคําตอบที่สําคัญ ขอความตองกระชับ ชัดเจน และไมคลุมเครือ  
 7.3.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมเีหตุผล ไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบหา
คุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดนางแกว ในภาคเรียนที่ 2       
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ปการศึกษา 2558 จํานวน 28 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง ที่ผานการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มาแลว 

7.3.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ที่ทํามาตรวจคําตอบให
คะแนนท่ีถูกตองให 1คะแนน และคําตอบผิด ให 0 คะแนน แลวนํามาหาคาคุณภาพของแบบทดสอบ
ดวยการหาคาความยากงาย (p) ไดคาระหวาง .25–.76 และคาอํานาจจําแนก (r) ไดคาระหวาง .25 - 
.78 ตามเกณฑตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จากน้ันเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพผานตามเกณฑ 30 ขอ (ดัง
แสดงในตารางที่ 31 ภาคผนวก) 

7.3.7 หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ที่ผาน
เกณฑ 30 ขอ นํามาหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR 
-20 (Kuder Richardson 20) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .73 

7.3.8 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ไปทดลองใชกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง 
ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   ไดดังแผนภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 7 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิอยางมีเหตุผล  จากเอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่
เก่ียวของ 

2. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและ
พฤติกรรมที่ตองการวัด 

3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   ไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาความถูกตองและปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา 

4. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา เช่ียวชาญ
ดานการสอน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา รวมทั้งภาษาที่ใชและนํามาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง: IOC เทากับ 0.50 ขึ้นไป 

5. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ไปทดลองใชเพ่ือตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดนางแกว ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2558 จํานวน28 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง ที่ผานการเรียน
เร่ือง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มาแลว 

8.นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ไปทดลองใชกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

7.หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   ที่ผานเกณฑ 30 ขอ นํามาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR -20 (Kuder Richardson 20)  

6.นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ที่ทาํมาตรวจคาํตอบใหคะแนนที่ถูกตองให 1 คะแนน และคําตอบผิด ให 
0 คะแนน แลวนาํมาหาคุณภาพของแบบทดสอบดวยการหาคาความยากงาย (p) และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
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7.4  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการ 
      จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนแบบประเมนิที่ผูวิจัยสรางขึ้นและเปนผูประเมินเอง มีขั้นตอน
ในการพัฒนาและหาคาประสิทธิภาพแบบทดสอบ ดังนี้   

7.4.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

7.4.2 สรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน โดยเปนแบบประเมินความ 
สามารถในการทําโครงงาน 8 ดาน คือ1) การสํารวจปญหา 2) ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทํา
โครงงาน 3) การออกแบบการทําโครงงาน 4) การดําเนินการสํารวจโครงงาน 5) การบันทึกขอมูล 6) 
การจัดการกระทําขอมูล 7) การแปลขอมูลและสรุปผล และ 8) การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ขอมูลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และ ต่ํา ซึ่งมี
จํานวน 8 ขอ การประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ผูวิจัยยึดจุดประสงคการเรียนรูเปน
แนวทางในการกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ดังตารางที่ 16 และเกณฑในการแปลความหมายของ 
บุญชม  ศรีสะอาด (2543: 29) ดังตารางที่ 17  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 16 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงาน 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1. การสํารวจปญหา 
-  มีการสํารวจปญหาในชุมชนสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นและอธิบายยังไมเปนเหตุผล 
-  มีการสํารวจปญหาในชุมชนสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นและอธิบายเปนเหตุผลไดบาง 
- มีการสํารวจปญหาในชุมชนสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นและอธิบายเหตุผลวาจะ ศึกษาในเรื่องใด 

 
1 
2 
3 

2. ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 
- เน้ือหาของขอมูลที่ไดมาไมมีความสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา 
- เน้ือหาของขอมูลที่ไดมามีความสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษาบางสวน 
- เน้ือหาของขอมูลที่ไดมามีความสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา 

 
1 
2 
3 

3. การออกแบบการทําโครงงาน 
- มีการวางแผนในการทํางานไมตามขั้นตอน 
- มีการวางแผนในการทํางานตามข้ันตอนบาง 
- มีการวางแผนในการทํางาน เขียนข้ันตอนไดชัดเจน 

 
1 
2 
3 

4.การดําเนินการสํารวจโครงงาน 
- สมาชิกในกลุมบางสวนใหความรวมมือในการทํางาน แตไมมีการรวมกันแสดง ความคิดที่เปน
เหตุผล 
- สมาชิกในกลุมบางสวน ใหความรวมมือในการทํางาน มีการรวมกันแสดงความคิดที่เปนเหตุผล
บาง 
- สมาชิกในกลุมใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี มีการรวมกันแสดงความคิดที่เปน
เหตุผล 

 
1 
 
2 
 
3 
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ตารางที่ 16 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงาน (ตอ) 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

5.การบันทึกขอมูล 
-   บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษา 
-  บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษาและถูกตอง 
-  บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษาถูกตองและครบถวน 

 
1 
2 
3 

6.การจัดการกระทําขอมูล 
-  มีการจัดการกระทําขอมูลถูกตองเปนสวนมาก แตยังไมชัดเจนเพียงพอ 
-  มีการจัดการกระทําขอมูลถูกตองชัดเจน แตยังไมครบสมบูรณ 
-  มีการจัดการกระทําขอมูลถูกตองชัดเจน ละเอียด และสมบูรณ 

 
1 
2 
3 

7.การแปลขอมูลและสรุปผล 
-  สรุปขอมูลไดแตสอดคลองกับขอมูล 
-  สรุปขอมูลสอดคลองกับขอมูลกับบางสวน 
-  สรุปขอมูลสอดคลองกับขอมูล 

 
1 
2 
3 

8. การเขียนรายงานและการนําเสนอขอมูล 
- มีการจัดแสดงโครงงาน โดยนําเสนอ เปนขั้นตอน และอธิบาย แสดงความคิดเห็นที่เปน
เหตุผล ตอบคําถามไมชัดเจน 
- มีการจัดแสดงโครงงาน โดยนําเสนอ เปนขั้นตอน และอธิบาย แสดงความคิดเห็นที่เปน
เหตุผล ตอบคําถามไดชัดเจน 
- มีการจัดแสดงโครงงาน โดยนําเสนอ เปนขั้นตอน และอธิบาย แสดงความคิดเห็นที่เปน
เหตุผล ตอบคําถามไดชัดเจนและคลองแคลว 
 

 
1 
 
2 
 
3 

 
ที่มา: สังเคราะหจาก งานวิทยานิพนธ ของ ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท (2555: 87) 
 
ตารางที่ 17 เกณฑการแปลผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

คาเฉลี่ย การแปลความหมาย 
2.50 - 3.00 
1.50 - 2.49 
1.00 -  1.49 

มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับสูง 
มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับต่ํา 

 
7.4.3  นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

พิจารณาความถูกตองและปรับปรุงแกไขไปตามคําแนะนํา 
 7.4.4  นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบ ไดแก  ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ผูเช่ียวชาญดานการสอน ผูเช่ียวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective  Congruence 
: IOC)  โดยเลือก IOC  มีคาตามเกณฑมากกวาหรือเทากับ 0.50  ข้ึนไป โดยมีเกณฑการพิจารณาดงันี้ 
(มาเรียม นิลพันธุ, 2549: 177) 
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+ 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานมีความ   
                สอดคลองกับจุดประสงค 
   0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานมีความ 
                สอดคลองกับจุดประสงค 
 - 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานไมมีความ  
                สอดคลองกับจุดประสงค 
 

จากสูตร   

                             N
r

 IOC  

IOC    =   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแบบประเมินความสามารถในการทํา  
                โครงงานมีความเหมาะสมและสอดคลองกับจุดประสงค 

r  =    ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
N =    จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
 จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 

1.00 โดยผูวิจัยไดปรับแกแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ
ดังนี้ ภาษาที่ใชควรใหมีความเขาใจงาย  

7.4.5 ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานตามคําแนะนําของและ
ผูเช่ียวชาญ  

7.4.6  นําแบบประเมินฉบับสมบูรณไปประเมินความสามารถในการทําโครงงาน กับ 
กลุมตัวอยางและนําขอมูลมาทําการวิเคราะห คาเฉลี่ย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ข้ันตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน มีขั้นตอนดังแผนภาพที่  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  8 ข้ันตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  
 
7.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ       
     โครงงาน 

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการ
เรียนรูโดยโครงงาน จํานวน 1 ฉบับ ทั้งหมด 13 ขอ มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

7.5.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรยีน จากเอกสารการวัดและ 
ประเมินผล และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

7.5.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ จํานวน 13 
ขอ โครงงาน 3 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศ และดานประโยชนที่ไดจากการ
เรียนรู โดยกําหนดแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ (Rating Scale) มเีกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ตารางที่ 18 การแปลความหมาย 
ระดับความคิดเห็น คะแนน 

เห็นดวยมาก 3 
เห็นดวยปานกลาง 2 
เห็นดวยนอย 1 

1. ศึกษารูปแบบการสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน จากเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่
เก่ียวของ 

3. นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไขไปตามคําแนะนํา 

4. นําแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ ไดแก  
ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานการสอน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล เพ่ือหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item Objective  Congruence : IOC)  โดยเลือก IOC  มีคาตามเกณฑ 
มากกวาหรือเทากับ 0.50  ขึ้นไป 

6. นําแบบประเมินฉบับสมบูรณไปประเมินความสามารถในการทําโครงงาน กับ กลุมตัวอยางและนําขอมูลมาทํา
การวิเคราะห คาเฉล่ีย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. สรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน จํานวน  8 ดาน 

5. ปรับปรุงแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงานตามคําแนะนําของและผูเชี่ยวชาญ  
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7.5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ที่สรางข้ึนไปให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ และทําการปรับแกตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา ดังนี้ การใชคําในแตละดานควรมีการเขียนใหชัดเจนและเรียงลําดับใหถูกตอง 

7.5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ผูเช่ียวชาญดานการสอน และผูเช่ียวชาญ
ดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความถูกตองของการวัดและใชดุลพินิจเพื่อหาคาดัชนีความ
ถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) รวมทั้งภาษาที่ใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ , 2549: 
177) 

+ 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคลอง   
                 กับจุดประสงคการเรียนรู 
   0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคลอง   
                 กับจุดประสงคการเรียนรู 
 - 1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็นไมมีความสอดคลอง   
                 กับจุดประสงคการเรียนรู 
 

จากสูตร   

                                      N
r

IOC  

 
 IOC     =   ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแบบสอบถามความคิดเห็นมีความ    
                        สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

r  =   ผลคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 
N =   จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 
จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดดัชนีความสอดคลองเทากับ 

1.00 โดยผูวิจัยไดปรับแกแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนํา ดังนี้ 
7.5.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดย 

โครงงานตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  โดยปรับปรุงและแกไขภาษาใหเขาใจงาย และใหสื่อ
ความหมายไดชัดเจนข้ึน 

7.5.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน 
ไปสอบถามความคิดเห็นกับผูเรียนกลุมตัวอยาง  
ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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แผนภาพที่ 9 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 9 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน จากเอกสารการวัดและประเมินผล และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ใหขอเสนอแนะ และทําการปรับแกตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  

4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญดานการสอน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบ
ความถูกตองของการวัดและใชดุลพินิจเพื่อหาคาดัชนีความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) รวมทั้งภาษา 
ที่ใชและนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

6. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยโครงงานสอบถามความคิดเห็นกับ
ผูเรียนกลุมตัวอยาง 

2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนแบบโครงงาน จํานวน 13 ขอ โครงงานทั้ง 
3 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศ และดานประโยชนที่ไดจากการเรียนรู โดยกําหนดแบบ
มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ (Rating Scale) 

5.ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยโครงงานตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงและแกไขภาษาใหเขาใจงาย และใหสื่อความหมายไดชัดเจนข้ึน 
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8.  การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล 
     การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังนี้ 

8.1 ข้ันกอนทดลอง ผูวิจัย เตรียมความพรอมดังนี้   
     8.1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน ไดแก  

เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 60 ขอ แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล จํานวน 
45 ขอ แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน จํานวน 8 ขอ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 13 ขอ  
               8.1.2 นําแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 60 ขอ และแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล จํานวน 
45 ขอ มาทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาความยากงาย ( p )และ คาจําแนก  
( r ) และหาคาความเช่ือมั่น 

      8.1.3 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลที่ผูวิจัยสรางข้ึน  เพื่อทดสอบกอนเรียน กับกลุม
ตัวอยาง 
 8.2 ข้ันทดลอง ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางไวดวยตนเอง ดังนี้ 
                 8.2.1 ดําเนินการจัดการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยดําเนินการ  
ดังนี้ ครูผูสอนช้ีแจง และอธิบายวิธีการเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ใหผูเรียนเขาใจ ครู
ทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ใหผูเรียนศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ทําใบงานโครงงาน 
และแบบฝกหัดทายบทเรียน และทําแบบทดสอบทดสอบยอย 

       8.2.2 เวลาท่ีใชโดยใชเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง รวม 12  ช่ัวโมง 
                 8.2.3 การจัดชวงเวลาในแตละสัปดาห ตามแผนการจัดการเรียนรูของผูสอน 
                 8.2.4 เนื้อหาที่ใช คือ เน้ือหา จากกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร จากหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบานหนองสองหอง เรื่องสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ช้ันประถมศึกษาปที่  6 
                 8.2.5 ช้ีแจง และจัดกลุมนักเรียนตามความสนใจของนักเรียน จํานวน 3 กลุม กลุมละ  
6 คน เลือกอาชีพในชุมชน ไดแกการทําไมกวาดทางมะพราว อาชีพสานตะกรา และการปลูกผกัปลอด
สารพิษ 
                 8.2.6 ดําเนินการทดลองสอน โดยผูวิจัยดําเนินการสอนเอง การจัดการเรียนรูแบบ 
โครงงาน มีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดปญหาท่ีศึกษา  
     ครูใหนักเรียนเรียนรูหลักการทําโครงงาน นักเรียนชวยกันคิดเก่ียวกับความสัมพันธของ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสังคม ที่ยังประโยชนใหชุมชน นักเรียนแบงกลุมสํารวจอาชีพในชุมชนที่มี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชนเลือกประเด็นปญหาท่ีสนใจศึกษาพรอมใหเหตุผล และครู
แบงกลุมนักเรียนตามความสนใจ 
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ขั้นตอนท่ี 2 คาดคะเนคําตอบ  
     นักเรียนประชุมกลุมและบอกเหตุผลท่ีเลือกศึกษาอาชีพนั้นๆ สําหรับประเด็นข้ันตอนท่ีจะคนควา
หาคําตอบรวบรวมขอมูล นักเรียนสํารวจขอมูลเบื้องตน 
ขั้นตอนท่ี 3 ออกแบบรวบรวมขอมูล  
     นักเรียนแตละกลุมวางแผนในการหาคําตอบตามลําดับ(หัวขอโครงงานประกอบดวยสวนตางๆ)            
1.ช่ือโครงงาน 2.ช่ือผูทําโครงงาน/ช้ัน/ปการศึกษา 3.ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน 4.หลักการและเหตุผล
ของโครงงาน 5.จุดมุ งหมาย 6.สมมติฐานของการศึกษาคนควา  7.ข้ันตอนการทําโครงงาน                      
8.แผนปฏิบัติงาน 9.ผลที่คาดวาจะไดรับ และ 10.เอกสารอางอิง   
ขั้นตอนท่ี 4 รวบรวมขอมูล 
     ใหนักเรียนทั้ง 3 กลุม ลงไปสํารวจอาชีพในชุมชน ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ คัดเลือกขอมูลที่ตรง
ประเด็น 
ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูล  
     นักเรียนแตละกลุมจําแนกประเภทของขอมูลโยงความสัมพันธของขอมูล ใหสอดคลองตรงกับ
ประเด็นท่ีตองการศึกษา สรุปคําตอบที่ได (ครูใหคําปรึกษาในกระบวนการ ผังความคิด)  
ขั้นตอนท่ี 6 สรุปผล/นําเสนอโครงงานชิ้นงาน/ผลงาน 
     นักเรียน แตละกลุมประเมนิการทํางานในกลุมของตนเองสรปุ แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอหนาช้ัน
เรียน นักเรียนทุกคนเสนอความคิดเพ่ิมเติมและใหเสนอแนะวางแผนรูปแบบการนําเสนอผลงานใน
ลักษณะที่เผยแพรได  ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภาพที่  10 
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แผนภาพที่  10 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ขั้นตอนที่ 1                   
กําหนดปญหาที่ศึกษา 

ครูใหนักเรียนเรียนรูหลักการทําโครงงาน นักเรียนชวยกันคิด
เก่ียวกับความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสังคม 
ที่ยังประโยชนใหชุมชน นักเรียนแบงกลุมสํารวจอาชีพใน
ชุมชนที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชนเลือกประเด็น
ปญหาที่สนใจศึกษาพรอมใหเหตุผล  และครูแบงกลุม
นักเรียนตามความสนใจ 

ขั้นตอนที่ 2 คาดคะเนคําตอบ 

วางแผนในการหาคําตอบตามลําดับ 

ขั้นตอนที่ 3  ออกแบบรวบรวมขอมูล 
นักเรียนแตละกลุมวางแผนในการหาคําตอบ
ตามลําดับ(หัวขอโครงงานประกอบดวยสวน
ตางๆ) 1.ชื่อโครงงาน 2.ชื่อผูทําโครงงาน/
ชั้น/ปการศึกษา 3.ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน   
4.หลั กก าร แล ะ เ หตุ ผ ล ขอ ง โ ค ร ง ง า น   
5.จุดมุงหมาย 6.สมมติฐานของการศึกษา
ค น ค ว า 7.ขั้ น ต อ น ก า ร ทํ า โ ค ร ง ง า น   
8.แผนปฏิบัติ งาน 9.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
และ 10. เอกสารอางอิง   

นักเรียนประชุมกลุมและบอกเหตุผลที่เลือกศึกษาอาชีพน้ันๆ 
สําหรับประเด็นขั้นตอนท่ีจะคนควาหาคําตอบรวบรวมขอมูล 
นักเรียนสํารวจขอมูลเบื้องตน 

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมขอมูล  
ใหนักเรียนทั้ง 3 กลุม ลงไปสํารวจอาชีพในชุมชน ศึกษา
ขอมูลที่เก่ียวของ คัดเลือกขอมูลที่ตรงประเด็น 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผล/นําเสนอโครงงาน
ชิ้นงาน/ผลงาน 

นัก เ รี ยนแต ละ กลุ ม จํ าแนกปร ะ เ ภทของข อ มู ล โ ย ง
ความสัมพันธของขอมูล ใหสอดคลองตรงกับประเด็นที่
ตองการศึกษา สรุปคําตอบที่ไดลงใบงาน 

นักเรียน แตละกลุมประเมินการทํางานในกลุมของตนเอง
สรุปขอมูลที่ไดมารวมกัน แลวใหตัวแทนกลุมนําเสนอหนา
ชั้นเรียน นักเรียนทุกคนเสนอความคิดเพิ่มเติมและให
เสนอแนะวางแผนรูปแบบการนําเสนอผลงานในลักษณะที่
เผยแพรได 
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8.3 หลังการทดลอง 
ทดสอบหลังเรียน ( Post-test ) ทําการทดสอบโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน จํานวน 1 ฉบับ 30 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล จํานวน 1 
ฉบับ  30 ขอ ฉบับเดิมที่ใชในการทดสอบกอนเรียน ประเมินความสามารถในการทําโครงงาน จํานวน 
1 ฉบับ  8 ขอ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
จํานวน 1 ฉบับ 13 ขอ 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
1. การตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ของแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ความสามารถในการทําโครงงาน และสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
      2. การวิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และใชการวิเคราะห
ความตาง โดยหาคาเฉลี่ย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติ t-test แบบ dependent 
          3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
และใชการวิเคราะหความตาง โดยหาคาเฉลี่ย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติ t - test 
แบบ dependent 

4. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใช
การแปลคาของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน เปนแบบมาตราประมาณคา 3 ระดับ 
และนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) 

5.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ใชการแปลคาของแบบสอบถามความพึงพอใจ 3 ระดับ และนํามาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
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ตารางที่  19   สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการวิจัย เครื่องมือ เครื่องมือการวิเคราะห
ขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เ รี ย น เ รื่ อ ง  สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียน
และหลั งเ รียน ดวยการ จัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

ทดสอบโดยใช
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
กอนเรียนและหลังเรียน 

แบบทด สอบ วั ด
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ใชการวิเคราะหความตาง 
โดยหาคาเฉลี่ย  (M) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใชสถิติ t-test แบบ 
dependent 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและ
หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

ทดสอบโดยใช
แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผลกอนเรียน
และหลังเรียน 

แบบทดสอบวัด
ความสามารถใน
การคิดอยางมี
เหตุผล 

ใชการวิเคราะหความตาง 
โดยหาคาเฉลี่ย  (M) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใชสถิติ T-test แบบ 
Dependent 

3. ศึกษาความสามารถในการทํา
โครงงาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

ประเมินโดยแบบ
ประเมินความสามารถ
ในการทําโครงงานของ
นักเรียน 

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การทําโครงงาน 

วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (M) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห
เน้ือหา (Content 
analysis) 

4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

สอบถามโดยใช
แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน ที่มี
ตอการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของ
นักเรียน ที่มีตอ
การจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (M)  
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D. ) และการวิเคราะห
เน้ือหา (Content 
analysis) 
 

 
 



 

บทท่ี 4 
 ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผูวิจัยขอเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยแบง เปน 4 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่ง สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลงัเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ตอนท่ี  3  ผลการศึกษาความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ตอนท่ี  4  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

 
ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ             
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ          
โครงงาน  
 ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ดัง  
ตารางที่  20 
 
ตารางที่ 20  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
               ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ  
               โครงงาน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 
(M) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) t p 

กอนเรียน 30 10.33 3.91 9.99 0.00* 
หลงัเรียน 30 20.11 4.23 
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จากตารางที่ 20 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดวย
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .05 โดย
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  (M = 10.33, S.D. = 3.91) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (M= 20.11, S.D. = 
4.23 ) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  
 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ปรากฏดังตารางที่ 21 

 
     ตารางที่ 21    ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
                      ปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 
(M) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D.) t p 

กอนเรียน 30 17.28 2.61 4.39 0.00* หลงัเรียน 30 21.00 3.77 
 
 จากตารางท่ี 21 พบวา ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (M= 
21.00, S.D. = 3.77) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน   (M= 17.28, S.D.= 2.61 ) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 2 
 
ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

ความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน ปรากฏดังตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 ผลการศึกษาความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวย  
              การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ขอ รายการประเมิน 

จํา
นว
นนั

กเร
ียน

 

คะ
แน

นเต
็ม 

(M) (S.D.) 

ระ
ดับ

คว
าม
สา
มร
ถ 

1 การสํารวจปญหา 18 3 2.67 0.49 สูง 
2 ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 18 3 2.56 0.51 สูง 
3 การออกแบบการทําโครงงาน 18 3 2.89 0.32 สูง 
4 การดําเนินการสํารวจโครงงาน 18 3 2.89 0.32 สูง 
5 การบันทึกขอมูล 18 3 2.89 0.32 สูง 
6 การจัดการกระทําขอมูล 18 3 2.67 0.49 สูง 
7 การแปลขอมูลและสรุปผล 18 3 2.94 0.24 สูง 
8 การเขียนรายงานและการนําเสนอขอมูล 18 3 2.83 0.38 สูง 

คาเฉล่ีย 3 2.79 0.38 สูง 
 
จากตารางที่ 22 พบวา ความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวย

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (M = 2.79, S.D. = 0.38) เม่ือสรุปเปนรายขอเรียง
จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการแปลขอมูลและสรุปผล (M = 2.94, S.D =0.24 ) การออกแบบการทํา
โครงงานขอมูล  การดําเนินการสํารวจโครงงาน และการบันทึกขอมูล(M = 2.89, S.D = 0.32) การเขียน
รายงานและการนําเสนอขอมูล (M = 2.83, S.D = 0.38) ดานการสํารวจปญหา และดานการจัดการกระทํา
ขอมูล (M = 2.67, S.D = 0.49) และ ดานขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน (M = 2.56, S.D = 
0.51) 

 
ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ 
           โครงงาน 
           ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
ปรากฏดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ  
              โครงงาน 

 
รายการประเมิน 

 
(M) (S.D.) แปลความหมาย 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
1. สงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 2.61 0.50 มาก 
2. สงเสริมใหนักเรียนวางแผนในการทํางานกลุมรวมกัน 2.61 0.50 มาก 
3.สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
ดวยตนเอง 

2.83 0.38 มาก 

4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงาน 2.72 0.46 มาก 
รวม 2.70 0.46 มาก 
 ดานบรรยากาศในการเรียนรู  
5. สงเสริมใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น 2.44 0.51 ปานกลาง 
6. สงเสริมใหนักเรียนมีอิสระในการคิดคนควาดวยตนเอง 2.61 0.61 มาก 
7. สงเสริมใหนักเรียนไดรับความรูใหมตามความสนใจ 2.83 0.38 มาก 
8.นักเรียนเกิดความสนุกสนาน จากการเปลี่ยนบรรยากาศจาก
หองเรียนสูการลงพื้นท่ีสํารวจ 

2.72 0.47 มาก 

9.  สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 2.61 0.50 มาก 
รวม 2.64 0.49 มาก 

ดานประโยชนที่ไดรับ  
10.การจัดการเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนเขาใจสาระการ
เรียนรูมากขึ้น 

2.39 0.50 ปานกลาง 

11.สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแกปญหา 2.39 0.50 ปานกลาง 
12.สงเสริมใหนักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 2.56 0.51 มาก 
13.สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 2.50 0.51 มาก 

รวม 2.46 0.51 มาก 
ความเห็นโดยภาพรวมทุกดาน 2.60 0.49 มาก 

 
จากตารางที่ 23 พบวา ความคิดเห็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงาน โดยภาพรวมอยูระดับมาก (M = 2.60, S.D.= 0.49 ) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  นักเรียนมีความคิดเห็นดวยมากเปนลําดับที่หนึ่ง(M = 2.70, S.D.= 0.46 )รองลงมา 
ไดแกดานบรรยากาศในการเรียนรูนักเรียนมีความคิดเห็นดวยมาก (M= 2.70, S.D. =0.46 ) และดาน
ประโยชนที่ไดรับนักเรียนมีความคิดเห็นดวยมาก (M = 2.46, S.D.= 0.51) ตามลําดับ  
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการ
วิจัยแบบ The one-group Pretest-posttest design มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและ
หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 3. ศึกษา
ความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดย
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่อยูในกลุมเครือขายโพธารามที่ 4  จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนอง
สองหอง 1 หองเรียน จํานวน 18 คน โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1 หองเรียน  จํานวน 22 คน โรงเรียน
ชุมชนวัดเฉลิมอาสน 1 หองเรียน  จํานวน 4 คน โรงเรียนวัดขนอน  1 หองเรียน จํานวน 7 คน โรงเรียน
วัดสรอยฟา  1 หองเรียน  จํานวน 17 คน โรงเรียนวัดทาหลวงพล 1 หองเรียน จํานวน 20 คน โรงเรียน
วัดศรีประชุมชน 1 หองเรียน  จํานวน 15 คน โรงเรียนวัดโคกทอง 1 หองเรียน จํานวน 12 คน โรงเรียน
วัดชัยรัตน 1 หองเรียน จํานวน 13 คน โรงเรียนสมถะ 1 หองเรียน จํานวน 13 คน และโรงเรียนวัดนาง
แกว 1 หองเรียน จํานวน 28 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  รวมจํานวน 11 หองเรียน  จํานวน 
169 คน และกลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลัง
ศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานหนองสองหอง จํานวน 18 คน จํานวน 1 
หองเรียน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก โดยใชโรงเรียน
เปนหนวยสุม  เปนกลุมทดลอง  

เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 1แผน รวมจํานวน 12 ช่ัวโมง ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญได
คาเทากับ 0.95 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปน
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาความยากงาย  มีคา (p) ระหวาง 0.25 - 0.71
และคาอํานาจจําแนก (r) มีคาอํานาจจําแนก 0.25 - 0.80  และคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.74 ระหวาง  3) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเองใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
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มีคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ย (M) เทากับ 0.94 มีคา p เทากับ 0.25-0.76 และคา
อํานาจจําแนก(r) เทากับ 0.25-0.78 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.73  4) แบบประเมินความสามารถ
ในการทําโครงงานของช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยเปนแบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงาน 5 ดาน คือ 1) ดานการสํารวจปญหา 2) เลือกหัวขอ 3) วางแผน 4) 
ดําเนินโครงงาน และ5) นําเสนอผลการดําเนินโครงงาน แตละดานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และ ต่ํา จํานวน 8 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Ratting scale) มี 3 ระดับของลิเคิรท (Likert) 3 ดาน ไดแก ดาน
กิจกรรมการเรียนรู ดานบรรยากาศ และดานประโยชนที่ไดจากการเรียนรู โดยกําหนดดังนี้แบบมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 13 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคา
เทากับ 1.00   

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใชการวิเคราะหความตาง โดยหาคาเฉลี่ย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติ           
t-test แบบ dependent  2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ใชการวิเคราะหความ
ตาง โดยหาคาเฉลี่ย (M) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชสถิติ t - test แบบ dependent 3) การ
วิเคราะหความความสามารถในการทําโครงงาน ใชการแปลคาของแบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงาน เปนแบบมาตราประมาณคา  3 ระดับ และนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ใชการแปลคาของแบบสอบถามความคิดเห็น 3 ระดับ และ
นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง 
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4. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน สามารถอภิปรายผล ดังนี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่ งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ใชแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของไวก็อตสกี้ (Vygotsky) มีสาระสําคัญวาเด็กจะเกิดการเรียนรู พัฒนาสติปญญาและ
ทัศนคติข้ึน เมื่อมีการปฏิสัมพนัธและทํางานรวมกับคนอื่นๆ เชนผูใหญ ครู เพื่อน บุคคลเหลาน้ีจะใหขอมูล
สนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกันกับคนอื่นๆ โดยการเรียนรูของเด็กจะเกิดข้ึนใน 
Zone of Proximal Development (ZPD) หมายถึงสภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถ
คิดแกปญหาตามลําพัง เมื่อไดรับการชวยเหลือแนะนําจากผูใหญหรือจากการทํางานรวมกับเพื่อนที่มี
ประสบการณมากกวา เด็กจะสามารถแกปญหาน้ันไดและเกิดการเรียนรูข้ึน(วัฒนา มัคคสมัน, 2554: 35) 
ซึ่งในทางทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง(Constructivism) เปนทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต แนวคิดทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงสาระสําคัญ การเรียนรูที่ดีเกิดจากการ
สรางพลังความรูในตนเองและดวยตนเองของผูเรียน หากผูเรียนไดมีโอกาสสรางความคิดและนําความคิด
ตนเอง ไปสรางสรรคช้ินงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก็จะทําใหเห็นความเปนรูปธรรม
ชัดเจนข้ึน (สํานักงานโครงการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 1 - 2) 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต เด็กเกิดการเรียนรูจากกระบวนการใหม ภายในตัวเด็ก 2 
กระบวนการ คือ การจัดโครงสรางทางความคิดภายใน (organization) และการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม (adaptation) ซึ่งการปรับตัวประกอบดวย  2 กระบวนการ คือการดูดซึม (assimilation) 
และการปรับเปลี่ยน (accommodation)การท่ีเด็กๆมีปฏิสัมพันธกับสิ่งใด ๆ ในเบื้องตน เด็กจะพยายาม
ทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณใหมๆ ดวยการใชความคิดเกา หรือประสบการณเดิม  ดวย
กระบวนการดูดซึม แตเมื่อปรากฏวาไมสามารถทําความเขาใจไดสําเร็จ เด็กจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่ง
ตางๆ ข้ึนใหมดวยกระบวนการปรับเปลี่ยน  จนสามารถผสมผสานความคิดใหมนั้นใหกลมกลืนเขากันได
กับความคิดเกา  สภาพการณเชนน้ีกอใหเกิดความสมดุล (equilibration) กระบวนการท่ีเด็กมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงและทําใหเกิดสภาวะที่สมดุลนี้จะนําไปสูการพัฒนาทางสติปญญาจากข้ันหนึ่ง
ไปสูอีกข้ันหนึ่งจนถึงข้ันสูงสุด  คือ ข้ันใชความสามารถทางสมองในการแกปญหา (วัฒนา มัคคสมัน , 
2554: 35) เมื่อนักเรียนไดเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา ตาม
ความสามารถและความสนใจ ใชกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร  
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นอกจากนี้แผนการจัดการเรยีนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไดผานการตรวจปรับแกจาก
อาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน จึงนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการวิจัยทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 6 ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและข้ันตอนการสอนแบบ
โครงงานมี 6 ข้ันตอน ข้ันตอนที่ 1 กําหนดปญหาที่ศึกษา ข้ันตอนที่ 2 คาดคะเนคําตอบ ข้ันตอนที่ 3 
ออกแบบรวบรวมขอมูล ข้ันตอนท่ี 4 รวบรวมขอมูล ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูล และข้ันตอนท่ี 6 สรุปผล 
และการนําเสนอโครงงาน/ช้ินงาน และพบวาทุกกิจกรรมในแตละข้ันตอนสงผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เพราะนักเรียนตองมกีารลงมือปฏิบัติดวยตนเองและสงผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เนื่องจากทุกข้ันตอน
นักเรียนตองมีการคิดและลงมือปฏิบัติอยางแทจริงโดยมีครูผูสอนเปนที่ปรึกษา ทุกข้ันตอนผูเรียนจะตอง
คิดคําถาม ระบุเรื่องราวปญหาท่ีจะศึกษา คาดคะเนผลคําตอบที่ไดมามีความสอดคลองกับคําตอบของ
ตัวเองตั้งไว  รวมท้ังการออกแบบรวบรวม รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล รวมทั้งมีการนําเสนอดวย
ตนเอง จนในท่ีสุดผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานของนักเรียน มีความรูสึกที่ดี  มีการแขงขันกันเอง
วากลุมของตนเองจะตองมีความสวยงาม และมีประสิทธิภาพ กวาทุกกลุม สงผลคืองานทุกกลุมออกมา
ดวยความตั้งใจ  งานทุกกลุมจึงมีประสิทธิภาพและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของกลุมตนเอง
ในท่ีสุด  จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนี้ สุพิน  ดิษฐสกุล (2543: 52) ไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน 
ดังนี้ 1.ไดพัฒนาการคนควาสารสนเทศ จากการท่ีนักเรียนไดใชแหลงเรียนรูตางๆ  2. ทําใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางผูที่ทํางานรวมกัน 3. สรางกระบวนการภายในกลุม และจัดระบบ
ภายในกลุม 4. เพิ่มความสามารถในการแกปญหา 5. เพิ่มทักษะการคิดระดับสงู เชนการคิดแกปญหา การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ 6. พัฒนาทักษะในการจัดการ เชนเรื่องการบริหารเวลา7. การพัฒนา
ความสามารถภายในตนเองและการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น  8. สงเสริมใหนักเรียนใชพหุปญญาของ
ตนเองในการทํางานตามความถนัด 9. สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 10. พัฒนาทักษะในการ
ทํางานและเรียน 11.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในช้ินงาน 12. เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน 13. เกิดความ
หลากหลายในบรรยากาศการเรียนรู 14. ทําใหครูเกิดการเรียนรูที่จะคนหาและพัฒนาคุณลักษณะของ
โครงงานที่ดีและเหมาะสมกับจุดประสงค สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 15) ไดกลาวถึง
ประโยชนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานดังนี้ 1. กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการศึกษาในยุคขอมูล
ขาวสาร 2. เปนกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเต็มที่ 3. เกิดความรูจริง ซึ่งไดจากการ
เรียนรูดวยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติคนควา 4. สามารถใชความรูไดหลายดาน (หลายมิติ) 5. เกิด
ปญญาเช่ือมโยงความรูตางๆ เขาดวยกัน 6. ฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 7. ผูเรียนไดพัฒนา
ความคิดสรางสรรค เกิดความภาคภูมิใจที่ไดทํางานสําเร็จ 8. ผูเรียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู  
9. ชวยสนับสนุนใหผูเรียนเปนนักคนควา (นักวิทยาศาสตร) ลัดดา ภูเกียรติ (2544: 37) กลาววาได
กลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน ดังนี้การทําโครงงานจะชวยใหนักเรียนไดแสดงออก
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อยางอิสระ ไดคิดอยางหลากหลาย คิดอยางสรางสรรค ไดเรียนรูจากการเปนผูปฏิบัติในสภาพจริง 
นักเรียนไดรับประสบการณตรงในการทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจทําใหมีความสุขในการ
เรียนรู ชาตรี เกิดธรรม (2544: 5-6) ไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน ดังนี้         
1. ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู และสรางองคความรูไดดวยตนเอง 2. สงเสริมกระบวนการคิด ไดแสดงออก
ถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรางผลงานและปญหาตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรูดวย
ตนเอง 3. ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได พรอมทั้งฝกภาวะความเปนผูนําและผูตามไดดี  4. เปน
การบูรณาการความรู ความคิดกับชีวิตประจําวัน ทําใหสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันได จึงสงผลให
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

ผลการวิจัยสอดคลองงานวิจัย ปยะพร วิชาชัย(2550: 92-95) ไดศึกษาเพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยโครงงาน  เรื่องฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
นอกจากนี้ โสภา นามไว (2552: 98-99) ไดทําการศึกษาผลการสอนแบบโครงงานที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและ 
เจตคติทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานนํ้าทิพย จังหวัดเพชรบุรีผลการวิจัยพบวา 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบโครงงานหลงัเรียนสงูกวากอนเรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วราภรณ นาคมุจลินท (2556: 60-62 ) ไดทําการศึกษาวิจัยก่ึงทดลองเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
เรื่อง อาเซียนศึกษา ในรายวิชาประวัติศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6โรงเรียนบานดามพรา 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนบานดามพรา จังหวัดอุบลราชธานี ที่สอนดวยการสอนแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน 
เชนเดียวกับ วันวิสาข ประเสริฐศรี (2556: 44-45) ไดศึกษาผลการสอนแบบโครงงานเรื่อง ยอนรอย
ชุมชนตรอกบานจีนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 
วัดชัยชนะสงคราม จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
ชัยชนะสงคราม ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน เรื่อง ยอยรอยชุมชนตรอกบานจีน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร  
ภูวาว (2558:114-116) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชนบางบอน และ
กระบวนการกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุม  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียน ดวยการจัด 
การเรียนรูแบบโครงงาน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
ทําโครงงานของนักเรียนแตละกลุมไดใชความคิดตางๆ ในแตข้ันตอนจัดเปนกระบวนการคิดที่ครูเปด
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โอกาสใหนักเรียนใชการคิดนั้นบอยๆ  จึงกลาวไดวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียน ดังเชน  ชนาธิป พรกุล 
(2554:263) อธิบายข้ันตอนการคิดอยางมีเหตุผล ดังนี้ 1. รวบรวมขอมูลในเรื่องที่คิด  2. จําแนกขอมูลใน
เรื่องที่คิดที่เปนขอเท็จจริง และความคิดเห็นออกจากกัน 3. พิจารณาความนาเช่ือถือของขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็น ตัวบงช้ีการมีทักษะการคิดอยางมีเหตุผล ดังนี้ 1. สามารถแยกขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และ
ความคิดออกจากกันได 2. สามารถประเมินความนาเช่ือถือของขอเท็จจริงและความคิดเห็น  นอกจากน้ี 
กมลทิพย  ตอติด (2544: 44-45) อธิบายลักษณะการคิด ดังนี้ 1. การระลึกได เปนข้ันตอนแรกของการ
คิด 2.การเปรียบเทียบ เปนการเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่งหรอืหลายสิง่ 3. การลงความเห็น  ข้ันตอน
อธิบายการกระทํา 4. การสรุปความ เปนการสรุปลงความเห็น 5. การคิดในทางตรงขาม การคิดยอนกลับ 
6. การจําแนกหมวดหมู  เปนการแบงขอมูลเพ่ืองายตอการสรุปความ 7. การวิเคราะห  การวิเคราะหและ
ตรวจสอบขอมูล 8. การจินตนาการ เปนการนึกถึงของสิ่งที่ไดรับรู 9. การสังเคราะห เปนการนําความรู
ตางๆ มาประมวลหรือสรุปเพ่ือใหเกิดความรูใหม 10. การประเมินผลเปนการพิจารณาความรูตางๆ ที่ได
รับรูและสรุปเปนกฎเกณฑ จากข้ันตอนการคิดอยางมีเหตุผลดังกลาว จะเห็นวา การเรียนรูโดยโครงงาน 
สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดังนี้คือ ข้ันตอนที่ 1 กําหนดปญหาที่ศึกษา
นักเรียนรวมกันศึกษาและหาขอสรุปถึงผลกระทบระหวางความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคมและสรุปรวมกันวากอใหเกิดผลกระทบตางๆตามมาอยางไร  (นักเรียนคิดอยางมี
เหตุผลเพ่ือหาความสัมพันธของผลกระทบท่ีตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติกับสังคม) ข้ันตอนท่ี 
2 คาดคะเนนักเรียนหาสาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ  ของประเทศไทยในปจจุบัน 
อันเนื่องมาจากการกระทําของธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ดานใดบาง และสรุปผลที่                    
เกิด จากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งดานบวกและดานลบ อยางไร (นักเรียนคิด            
อยางมีเหตุผลเก่ียวกับภาวะเงื่อนไขที่มาและความสัมพันธที่เกิดข้ึนตามมาของสิ่งที่ศึกษา)  ข้ันตอนที่ 3 
ออกแบบรวบรวมขอมูล นักเรียนแตละกลุมออกแบบการรวบรวมขอมูล ของการประกอบอาชีพในชุมชน
ในประเด็นกลุมที่ตนเองเลือกจากพ้ืนที่ที่กลุมนักเรียนเลือกโดยการสัมภาษณจากแบบบันทึกขอมูล             
การสังเกต ถายภาพ จากการลงภาคสนาม (นักเรียนคิดอยางมีเหตุผลเก่ียวกับการคิดและตัดสินใจวาจะ
ศึกษาอยางไรกอนหลัง โดยเปนข้ันตอนของสิ่งที่ศึกษา) ข้ันตอนท่ี 4 รวบรวมขอมูล นักเรียน แตละกลุมลง
พื้นท่ีสํารวจนักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลการลงภาคสนาม และใบงานการทํา
โครงงาน โดยการสัมภาษณ สอบถาม การสังเกต บันทึกเสียง และถายภาพ เพื่อเปนการรวบรวมขอมูล 
(นักเรียนคิดอยางมีเหตุผลโดยการคิดและตัดสินใจ ประกอบดวย คิดปญหา คิดคนควาหาคําตอบจากเรือง
ที่ศึกษา) ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูล  นักเรียนแตละกลุม นําขอมูลที่ไดมาจากการลงพื้นที่ในชุมชน มา
ชวยกัน   สรุปตามประเด็นหัวขอโครงงาน โดยการจัดเรียงลําดับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและ              
สังเกต อยาง เปนลําดับข้ันตอน โดยครูใชคําถามเพื่อถามนักเรียน ใหเกิดความคิดอยางมีเหตุผลดังนี้ การ
ทําไมกวาดทางมะพราวมีประโยชนในดานการอนุรักษธรรมชาติไดอยางไร   เพราะอะไรและสาเหตุใด              
การสานตะกรามีประโยชนอยางไร  และไมไผที่ เรามาทําสานตะกรา  ควรมีการทําอยางไร เพื่อ                      
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ไมใหไมไผหมดไป และเกิดการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  เพราะอะไรและสาเหตุใด การปลูกผักปลอด
สารพิษสงผลอยางไรตอชาวสวนและผูบริโภคอยางไร และนักเรียนควรเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษ
เพราะสาเหตุใด (นักเรียนคิดอยางมีเหตุผลโดยการคิดและตัดสินใจ ประกอบดวย คิดปญหา คิดคนควาหา
คําตอบจากเรื่องที่ศึกษาโดยตอบคําถามจากการลงภาคสนาม)  ข้ันตอนที่ 6 สรุปผลและการนําเสนอ
โครงงาน/ช้ินงาน นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ ไดจากการทําโครงงานวาอาชีพของคนในชุมชนมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมอยางไร เพราะอะไรและสาเหตุใด สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติมีผลตอการประกอบอาชีพอยางไร เพราะอะไรและสาเหตุใด ถาไมมีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติจะเกิดผลอยางไร เพราะอะไรและสาเหตุใด (นักเรียนคิดอยางมีเหตุผลโดยการคิดและ
ตัดสินใจ ประกอบดวย คิดปญหา คิดคนควาและหาคําตอบจากเรื่องที่ศึกษาโดยตอบคําถามจากการลง
ภาคสนาม) จากข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน กิจกรรมโครงงานสงเสริมใหนักเรียนได
ศึกษา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจดวยตนเอง ซึ่งการทํา
โครงงานจะมีสวนพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล โดยสรุปวา ทั้ง  6 ข้ันตอนสงผลตอ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดังเชน พิมพันธ เดชะคุปต และคณะ (2556: 56-57) กลาวการ
พัฒนาทักษะการคิดดวยการ ทําโครงงานวา ฝกสมองใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มิใชเรื่องความจํา
เพียงอยางเดียว  สมองสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนเรื่องของการคิด คิดเปน แกปญหา
เปน สรางสรรคสิ่งใหมเปน ไบเยอร (Beyer) กลาววาการทําโครงงานที่นักเรียนคนควา การนํา
ประสบการณใหมมาเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม  เพื่อสรางความรูใหม เกิดการคิดเปน 2 ระดับ คือ 
การคิดระดับตํ่า และการคิดระดับสูง การพัฒนาสมองใหคิดดวยการฝกคิด การฝกคิดโดยต้ังคําถาม ระบุ
ปญหา แลวคิดหาคําตอบคือการคนหาความหมาย (meaning)และ สมประสงค นวมบุญลือ (2558: 
ออนไลน) ไดกลาววาโครงงานเปนการจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดศึกษาคนควาในประเด็นที่นักเรียนสนใจ 
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อตอบประเด็นที่ตนสนใจดวยการกําหนด เปาหมาย ตั้งสมมติฐาน
กําหนดขอบเขต (วัตถุประสงค) แหลงความรู (ขอมูล) การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ดวยเหตุผล 
สรุปประเด็นที่คนพบและนําเสนอในลักษณะที่เปนช้ินงานอีกดวยนอกจากนี้ สุพิน ดิษฐสกุล (2543: 52) 
ไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน ชวยเพิ่มทักษะการคิดระดับสูง  เชนการคิด
แกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ อีกดวย  

งานวิจัยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปญญา อ.โพธ์ิทอง (2552: 81-83) การพัฒนาผลการเรียน 
รูเรื่อง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ดวยวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
ดวยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ โดยคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  
เรวดี นามทองดี (2554 : 98-99) การคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา การคิด
อยางมีเหตุผล การเปดรับขอมูลขาวสาร การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล สัมพันธภาพกับเพื่อน และการ
ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 อยูในระดับมาก การคิดอยางมีเหตุผล
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ของนักเรียนชวงช้ันที่ 4 เมื่อจําแนกตามเพศ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของ
ผูปกครอง การพักอาศัยกับครอบครัว และกิจกรรมที่นักเรียนเขารวมมากที่สุดไมพบความแตกตาง  
นอกจากน้ี ศักดิ์ชัย มุดลาด (2555: 58-59) ไดทําการศึกษาการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตรโดยวิธีสืบเสาะหาความรู เสริมเทคนิคการอภิปราย ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูเสริมเทคนิคการอภิปรายมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
เชนเดียวกับสุมณฑา สิงหชา (2557: 95-96) ศึกษาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชวิธีการสอนแบบเปด ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมี
เหตุผล สามารถชักชวนหรืออธิบายใหผูอื่นยอมรับหรือเช่ือถือได และยังสงผลใหนักเรียนมีการพิจารณา
รอบคอบมากข้ึน กอนการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดอยางถูกตองและตรงประเด็น เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเหน็ของคนอื่น ตลอดทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กลาคิด
กลาแสดงออกมากข้ึน มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลไปในทางที่ดีข้ึน 

3. ความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนดวยการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนไปตามแนวคิดของ ยุทธพงษ 
ไกยวรรณ (2540: 14-15) กลาวถึงจุดประสงคของการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อใหนักเรียนไดใชความรู
และประสบการณ  ปฏิบัติโครงงานตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดของตนเอง  
 ผูวิจัยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ตามข้ันตอนกิจกรรมและนําแผนการจัดการ
เรียนรู แบบโครงงานตามข้ันตอนกิจกรรม และนําแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไปใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบกิจกรรมการสอน เนื้อหา และการวัดและประเมินผล พรอมท้ัง
นําขอเสนอแนะมาปรับแกไขกอนนําไปทดลองใช ซึ่งแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําไปทดลองใชได 
 การเรียนรูแบบโครงงาน มีกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวย 6ข้ันตอน โดยกิจกรรมที่
สงเสริมความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียน มีกิจกรรมสําคัญดังนี้1. กําหนดปญหาที่จะศึกษา 2. 
คาดคะเนคําตอบ 3. ออกแบบรวบรวม 4. รวบรวมขอมูล5. วิเคราะหขอมูล  6. สรุปผล/นําเสนอโครงงาน
ช้ินงาน/ผลงาน โดยเฉพาะข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบรวบรวมขอมูล นักเรียนแตละกลุมจะวางแผนในการหา
คําตอบโดยแตละกลุมจะวางแผนจัดทําโครงงานเริ่มดําเนินกิจกรรม 1. ช่ือโครงงาน 2. ช่ือสมาชิกผูทํา
โครงงาน 3. ช่ืออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 4. หลักการและเหตุผล 5. จุดมุงหมาย 6. สมมุติฐาน (ถามี) 7. 
ข้ันตอนการทําโครงงาน 8. แผนปฏิบัติการ 9. ผลที่คาดวาจะไดรับและ10. เอกสารอางอิง การทํา
โครงงานนักเรียนแตละกลุมจะลงพื้นที่ไปทําการสํารวจอาชีพที่แตละกลุมวางแผนไว พรอมทั้งนําขอมูลมา
สรุปผล และเขียนรายงาน 
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 กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการทําโครงงาน 
อยูในระดับสูง สอดคลองกับคุณคาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานที่ประนอม เดชชัย (2531: 23) 
กลาวถึงคุณคาของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการสงเสริมใหนักเรียนฝกปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
และทําใหผูเรียนรูจักการทํางานอยางเปนระบบและแบบแผนที่ดี 
 สอดคลองกับแนวคิดของพิมพพันธ เดชะคุปต และคณะ (2548: 101-106) กลาวถึงการวัด
ความสามารถในการทําโครงงานเนนการประเมิน กระบวนการเรียน การทํางาน การปฏิบัติงาน และ
ผลผลิต เปนการประเมินสภาพจริงที่ตองเก็บรวบรวมขอมูล นอกจากน้ี สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2553: 
81) กลาวถึงการเรียนรูแบบโครงงาน ใหผูเรียนจัดทําโครงงานตามความสนใจ นับเปนการเปดโอกาสให
ผูเรียนแสวงหาประสบการณ การเรียนที่มีความหมายตอชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึน 

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท (2555: 95-100 )การพัฒนา
ทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ดวยโครงงาน ผลการวิจัยพบวา ความสามารถใน
การทําโครงงานของนักเรียนโดยภาพรวมอยู ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน รายดานพบวาอยูในระดับสูง
เรียงตามลําดับไดแก การวางแผนทําโครงงาน การลงมือทําโครงงาน สวนความสามารถดานการเลือก
หัวขอ เรื่องหรือปญหาที่จะศึกษา การนําเสนอผลงานและการเขียนรายงานอยู ในระดับปานกลาง 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ ศศิธร  ภูวาว (2558: 114-116) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องกลุมอาชีพในชุมชนบางบอน และกระบวนการกลุม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ดวย
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัยความสามารถในการทําโครงงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของ วัน
วิสาข ประเสริฐศรี (2556: 44-45) ผลการสอนแบบโครงงานเรื่อง ยอนรอยชุมชนตรอกบานจีนที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3  วัดชัยชนะสงคราม 
จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัย
ชนะสงคราม ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน เรื่อง ยอยรอยชุมชนตรอกบานจีน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีความคิดเหน็ดวยมากเปนลาํดับที่หนึ่ง รองลงมาไดแก ดานบรรยากาศในการ
เรียนรูนักเรียนมีความคิดเห็นดวยมากเปนลําดับที่สอง และดานประโยชนที่ไดรับนักเรียนมีความคิดเห็น
ดวยมาก ตามลําดับ 
 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลที่หลากหลายดวยตนเอง อันดับหนึ่ง ทั้งนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของประนอม เดชชัย (2531: 235) ไดกลาวไวเก่ียวกับคุณคาของการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน 
มีดังนี้ เปนการสงเสริมใหนักเรียนฝกปฏิบัติในการปฏิบัติงานทําใหผูเรียนรูจักการทํางานอยางเปนระบบ
และแผนงานที่ดีและผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนกระบวนการในการคนควาหาความรู  และยังสอดคลองกับ
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แนวคิด จิราภรณ  ศิริทวี (2542: 35) ไดกลาวถึงประโยชนการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน ดังนี้สงเสริม
ทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และเกิดความสามารถในการถายโยงการเรียนรูผานกระบวนการ
แกปญหามีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนไดลงเก็บขอมูล
ภาคสนามดวยตนเอง ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณและความรูใหม โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวา การ
จัดการเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีการวางแผนในการทํางานกลุม ไดรับ
ความรูที่หลากหลายดวยตนเอง  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดความรู
และประสบการณ ปฏิบัติโครงงานตามตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง (ยุทธพงษ ไกยวรรณ 2540: 
14-15) สวนในดานการสงเสริมใหนักเรียนวางแผนในการทํางานกลุมรวมกันมีคะแนนต่ําสุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากนักเรียนไมมีความคุนเคยกับสมาชิกในกลุม ดังนั้นกอนทํากิจกรรมโครงงานครูใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมสรางความคุนเคยของนักเรียนแตละกลุม และควรสงเสริมการทํางานกลุมใหมากขึ้นเพื่อเปนการ
ฝกการทํางานกลุมและการวางแผนที่ดี 

ดานบรรยากาศในการเรียนรู โดยมีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนรับความรูใหมตามความสนใจ นักเรียนมีความคิดเห็นวาการเรียนรูแบบ
โครงงานเปนการลงภาคสนาม นักเรียนสามารถคนควาหาความรูไดตนเองจึงเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู
และเก็บขอมูลใหมๆในสิ่งที่นักเรียนยังไมเคยรูมากอน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสุพิน ดิษฐสกุล (2543: 52) 
กลาววาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและเกิดความหลากหลาย
ในบรรยากาศการเรียนรู สวนในดานบรรยากาศการเรียนรูที่นักเรียนมีความคิดเห็นที่ต่ําสุดคือสงเสริมให
นักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น ทั้งนี้อาจมาเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผูเรียนตองมีการ
ทํางานท่ีเปนระบบข้ันตอนมากและนักเรียนบางคนมีความคุนเคยในอาชีพในชุมชนอยูบาง ครูผู สอนจึง
ควรมีการศึกษาเรื่องใหมๆที่นักเรียนยังไมรูมากอนจึงจะสงผลใหนักเรียนเกิดความความอยากรูอยากเห็น
มากขึ้น 

ดานประโยชนที่ไดรับโดยมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนมีความ
คิดเห็นดวยอยูในระดับมาก การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนมีความเปนผูนําและผู
ตามที่ดี มีคะแนนสูงสุด  ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตองมีทั้งผูนํากลุมในการนํา
กลุมตนเองไปสูการสํารวจขอมูลภาคสนาม โดยจะมีบทบาทผูตามที่คอยทําตามผูนํากลุม เพื่อใหกลุม
ดําเนินการไปดวยดีซึ่งจะนําไปสูการทํางานกลุมที่ตองมีความสามัคคีกันดวย ซึ่งสอดคลองกับชาตรี  เกิด
ธรรม (2544: 5-6) ไดกลาววาการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน ผูเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
พรอมทั้งฝกภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สงเสริมกระบวนการคิด ไดแสดงออกถึงความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ลงมือปฏิบัติจริงสามารถสรางผลงานและแกปญหาตางๆที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเองไดดี 
สวนในดานประโยชนที่ไดรับที่มีความคิดเห็นระดับต่ํา คือ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียน
เขาใจสาระการเรียนรูมากข้ึน และสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแก ปญหา ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ในครั้งนี้เนนความคิดอยางมีเหตุ  และนักเรียนไมมีการศึกษา
ลวงหนามากอนเกี่ยวกับสาระการเรียนรูที่เรียนจึงทําใหนักเรียนขาดความรูความเขาและสงเสริมให
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นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแกปญหา อยูในระดับต่ํา ดังนั้นครูผูสอนจึงควรเลือกปญหาในครั้ง
ตอไปใหมีความเหมาะสมเพื่อที่นักเรียนจะไดเห็นความสําคัญของปญหาวาเราสามารถนําไปใชใน
ประจําวันชีวิตได 

ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับปยะพร วิชาชัย (2550: 92-95) ศึกษาเพื่อพัฒนาแผนการเรียน 
รูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยรวมและเปนรายดาน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ดานสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับ
มากที่สุด และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิรมล  หม่ันเรียน ( 2554: 92- 93) ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
5 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยโครงงาน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมสาระการเรียนรู  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 มีความพึงพอใจในระดับมาก  

จากการสอบถามนักเรียนและสังเกตของผูวิจัยในการลงภาคสนามเพ่ือศึกษาอาชีพในชุมชนโดย
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  นักเรียนสนใจศึกษาและมีการแบงงานกันทํา  และสามารถทํากิจกรรมที่
แตละกลุมไดรับมอบหมายจนบรรลุตามวัตถุประสงค 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยมีขอเสนอแนะ ที่เห็นวามีประโยชนตอการศึกษาในครั้งตอไป  ซึ่ง
ประกอบดวย  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช และขอเสนอแนะในการทําการวิจัยในครั้งตอไป  ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. จากผลวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สูงข้ึน ดังนั้นครูผูสอนควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาวไป
พัฒนาผลการเรียนรู ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน สาระประวัติศาสตรเปนตน 
และระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 5 

2. จากผลวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน สงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผลสูงข้ึน เนื่องจากเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา คิดคนควาหาความรูดวยตนเอง
และการลงสํารวจขอมูลดวยตนเองนอกสถานที่ ดังนั้นครูควรมีการดูแลดานความปลอดภัยโดยมีครูไปชวย
ดูแลอีกทาน 
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3.จากผลวิจัย พบวา ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนสามารถแปลขอมลูและสรุปผล
อยูในระดับสูง แตความสามารถดานขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงานอยูระดับต่ํา ดังนั้น
ครูผูสอนจึงตองฝกนักเรียนในดานนี้ เชน ทักษะการสืบคนขอมูล เปนตน 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัย การจัดการสอนแบบโครงงานเก่ียวกับ สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม โดยเริ่มตนที่
ชุมชนตนเองกอนเพ่ือใหเกิดความรักในชุมชน และความภาคภูมิใจในทองถ่ิน กอนที่จะเจาะลึกลงขอมูล
ระดับที่สูงตอไป 

2. ควรมีการวิจัยการจัดการเรยีนรูแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
ในสาระประวัติศาสตร 
 3. ควรมีการวิจัย การทํางานรวมกัน เพื่อพัฒนาความสามารถในการการทํางานกลุมและการใช
ทักษะชีวิต ในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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ตารางที่ 24  คาดัชนีคาความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการ   
               เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี R   

IOC 
1 2 3 

1.  มาตรฐานการเรียนรู 
1.1 มาตรฐานการเรียนสอดคลองกับตัวช้ีวัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.  ตัวช้ีวัด 
2.1  ตัวช้ีวัดความสอดคลองกับสาระการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
2.2 ตัวช้ีวัดความสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
3.1 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบครบถวน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3.2 แผนการการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมเปนข้ันตอนและ
เปนระบบ +1 +1 +1 3.00 1.00 
4.  จุดประสงคการเรียนรู 
4.1  จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองมาตรฐานการเรียนรู
และตัวช้ีวัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
 4.2  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน สามารถวัด
พฤติกรรมการเรียนรู 0 +1 +1 2.00 0.67 
5. สาระการเรียนรู 
5.1 สาระการเรียนรูมีความครบถวนสมบูรณสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.2 สาระการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
5.3 สาระการเรียนรูมีความสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.  กระบวนการจัดการเรียนรู 
6.1  กระบวนการจัดการเรียนรูมีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 24 คาดัชนีคาความสอดคลองที่ไดจากการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการ 
               เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับความ
คิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 
1 2 3 

6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูมีลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจนและ
สัมพันธตอเนื่อง +1 +1 +1 3.00 1.00 
6.3 กระบวนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับการ
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
จุดประสงคการเรียนรู 
7.2 สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูมีเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน +1 +1 +1 3.00 1.00 
8.  การวัดและการประเมินผล 
 8.1 การวัดและการประเมินผลมีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู 0 +1 +1 2.00 0.67 
  8.2 การวัดและการประเมินผลมีสอดคลองกับสาระการ
เรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
 8.3 ก า ร วั ดแล ะก า รป ร ะ เ มิ นผ ล มี ส อดคล อ ง กั บ
กระบวนการจัดการเรียนรู +1 +1 +1 3.00 1.00 
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ 
และเจตคติ 0 +1 +1 2.00 0.67 

รวมทั้งฉบับ 0.95 
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ตารางที่ 25  คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการ                   
               จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R   

IOC 

1 2 3 
1. ขอใดกลาวถึงความหมาย “สิ่งแวดลอม” ไดถูกตอง  +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. ขอใดไมใชสิ่งแวดลอมทางสังคม  1 +1 +1 2.00 0.67 
3. ขอใดคือประโยชนของปาไมที่มีความจําเปนในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. ทรัพยากรธรรมชาติใดที่จําเปนตองอนุรักษเพื่อให
เกิดแหลงตนน้ําลําธาร  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยอยูในเขตรอน
ช้ืน วัฒนธรรมใดไมสอดคลองกับลักษณะ  

+1 +1 +1 2.00 0.67 

6. ขอใดเปนปจจัยที่สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลด
นอยลง  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. ขอใดเปนวิธีการปองกันการเกิดอุทกภัย  +1 +1 +1 3.00 1.00 
8. ประโยชนทางออมของปาไมที่มีตอมนุษยคือขอ  +1 +1 +1 3.00 1.00 
9. คุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีข้ึนอยูกับขอใด +1 +1 +1 3.00 1.00 
10. หากมนุษยขาดการจัดระบบดูแลทรัพยากร จะเกิด

ผลเสียที่สําคัญขอใด  
+1 +1 +1 3.00 1.00 

11. ภูมิอากาศมีอิทธิพลตอมนุษยในขอใดมากที่สุด  1 +1 +1 2.00 0.67 
12. เหตุผลใดจึงควรใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด 

ในการบํารุงทรัพยากรดิน 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. ขอใดคือลักษณะของภูมิประเทศที่เปนภูเขา  +1 +1 +1 3.00 1.00 
14. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดท่ีคนมักตั้งบานเรือน

อาศัยอยูหนาแนน 
+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 25   คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการ 
                 จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R  IOC 

1 2 3 
15. บริเวณภาคกลางของประเทศไทย มีภูมิประเทศ

เปนที่ราบลุม มีน้ําอุดมสมบูรณ นักเรียนควร เลือก
ประกอบอาชีพตามขอใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับความสัมพันธของ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17. ดินที่ มีความอุดมสมบูรณและเหมาะแกการ
เพาะปลูกคือดินในบริเวณภาคใดของประเทศไทย    

+1 +1 +1 3.00 1.00 

18. บุคคลใดตอไปน้ีมีวิธีการอนุรักษดินที่ถูกวิธีที่สุด  +1 +1 +1 3.00 1.00 
19. ขอใดเปนแนวทางการอนุรักษแรธาตุที่ถูกตอง  +1 +1 +1 3.00 1.00 
20. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

21. สถานการณทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
ปจจุบันเปนอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22. การเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย จะทําใหเกิดผลใน
ขอใดตามมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิโดยมนุษยในทางท่ีด ี +1 +1 +1 3.00 1.00 
25. ขอใดเปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ที่สงผลทาง

สังคมที่ดี 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

26. ขอใดไมใชสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภาพ
แวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 25  คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการ 
                 จัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ที่ 

  
R    

IOC 
1 2 3 

27. ขอใดเปนผลเสียจากการท่ีพื้นที่ปาไมใน
ประเทศไทยถูกทําลายลง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28. การสรางเ ข่ือนกักเก็บน้ําอาจกอใหเกิด
ผลกระทบทางตรงอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. ขอใดคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดาน
ความเจริญทางดานวัตถุที่ดี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

30. นักเรียนจะมีสวนรวมในการลดปญหาภาวะ
โลกรอนไดอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

31. ใครเปนผูตัดสินใจในการวางแผนการใช
ทรัพยากรในชุมชน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32. ขอใดเปนแนวทางการใชทรัพยากรในชุมชน
อยางย่ังยืน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33. การวางแผนการใชทรัพยากรในแตละชุมชน
จะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับปจจัยขอใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

34. การวางแผนการใชทรัพยากรในชุมชนมี
ประโยชนอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35. ข้ันตอนสุดทายของของการจัดทําแผนการ
ใชทรัพยากรในชุมชนคือขอใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36. ถาไมมีการวางแผนการใชทรัพยากรใน
ชุมชนจะกอใหเกิดผลอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 25  คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการ 
                 จัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 
1 2 3 

37. ขอใดเปนข้ันตอนการประเมินผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
38. การปฏิบัติตนในขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับ

การอนุรักษแหลงทองเท่ียว 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

39. ข อ ใ ด คื อป ระ โยชน ขอ งแผนการ ใช
ทรัพยากรในชุมชนในแหลงน้ําสาธารณะ
ของชุมชน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

40. ขอใดเปนวิธีการสรางจิตสํานึกใหรูจัก
คุณคาของทรัพยากร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

41. หนวยงานใดควรอนุรักษสิ่งแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

42. ปญหาใดและสาเหตุใด  จัดเปนข้ันตอนใน
การจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน 
ของการลงสํารวจขอมูลและพื้นที่ เพื่อ
ศึกษาและประเมินสถานการณของ
ทรัพยากรในชุมชน       

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43. การใชทรัพยากรอยางย่ังยืนจะสงผลอยาง
อยางไรตอชุมชน 

1 +1 +1 2.00 0.67 

44. บุคคลใดไมชวยอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติในชุมชน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

45. ขอใดเปนแนวทางการจัดการดานมนุษย
ในดานการดูแลรักษาทรัพยากร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

46. นักเรียนจะชวยกันอนุรักษทรัพยากรแหลง
น้ําไดอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 25  คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการ 
                 จัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ที่ 
 
R   

IOC 
1 2 3 

47. ถาไมมีหลักการวางแผนการใชทรัพยากรใน
ชุมชนจะกอใหเกิดผลอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

48. ขอใดกลาวถึงความหมายของโครงงานท่ี
ถูกตองที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

49. การทําโครงงานประเภทสํารวจ เรื่องอาชีพ
ใ น ชุ ม ช น เ ร า ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

50. การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชนกับ
นักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

51. วิธีการเรียนรูแบบโครงงาน จากการศึกษา
เรื่องอาชีพในชุมชน มีความสําคัญและมี
ประโยชน  อยางไรตอตัวนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

52. โครงงานประเภทสํารวจ  เรื่องอาชีพใน
ชุมชนที่นักเรียนใชในทําโครงงาน นักเรียน
ใชวิธีการหาขอมูลท่ีหลากหลายอยางไรบาง   

+1 +1 +1 3.00 1.00 

53. ขอใดคือลักษณะของโครงงานประเภท
สํารวจ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

54. นักเรียนสามารถนําวิธีการทําโครงงานไป
ใชไดกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ไดหรือไม
อยางไร    

1 +1 +1 2.00 0.67 

55. วัสดุที่ใชทําไมกวาดทางมะพราวขอใดที่
สามารถผลิตเองไดทั้งหมดในชุมชน 

+1 +1 +1 300 1.00 
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ตารางที่ 25  คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยการ 
                 จัดการเรียนรูแบบโครงงาน  (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ที่ 

  
R   IOC 

1 2 3 
56. การประกอบอาชีพในชุมชนเชน การทําไม

กวาดทางมะพราว การสานตะกรา และการ
ปลูกผักปลอดสารพิษเปนการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานภูมิ
ปญญา ซึ่งสงผลอยางไรมากที่สุด  

+1 +1 +1 3.00 1.00 

57. การเลือกซื้อสินคาที่มีข้ึนภายในชุมชน เชน 
ไมกวาดทางมะพราว ตะกรา และผักปลอด 
สารพิษ  มีประโยชนอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

58. ขอใดมีความสัมพันธกับภูมิประเทศมาก
ที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

59. ขอใดคือประโยชนของการที่เกษตรกรปลูก
ผักปลอดสารพิษ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

60. ขอใดเปนสิ่ งสําคัญที่ทําใหการประกอบ
อาชีพประสบความสําเร็จ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.97 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
              ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ     

คนที่ 

     
R  

IOC 
1 2 3 

1. จากขอความ“การมีขยะในสถานท่ีทองเท่ียว 
ยอมสงผลใหไมมนีักทองเทีย่วเขามา  ประเทศก็
จะเกิดการสูญเสียรายไดจากการทองเท่ียว”  
จากขอความดังกลาวขยะไดสงผลเสียตอทุกขอ
ซึ่ งมีขอใดตอไปนี้ที่มี เหตุผลสอดคลองกับ
ขอความดังกลาว 

+1 1 +1 2.00 0.67 

2. อ านข อ ความที่ กํ าหนดแล วตอบ คําถาม  
ขอ 2 – 3 
นักเรียนเดินขบวนเพื่อรวมรณรงค  การปองกัน 
โรคระบาดไขเลือดออกในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากสถานการณที่ นักเรียนเดินขบวนเพ่ือรวม
รณรงคการปองกัน โรคระบาดไขเลือดออกใน
ชุมชนเน่ืองจากเกิดโรคระบาดในชุมชน ขอใด
กลาวไดถูกตองเกี่ยวกับผลในการเดินรณรงค
ของนักเรียน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
               ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคน

ที่ 

    
R  

IOC 
1 2 3 

3. จากขอความ“เห็นโอง เห็นฝา เห็นปลา ไมเห็น 
จากขอความ“เห็นโอง เห็นฝา เห็นปลา ไมเห็น
ลูกน้ํา ไมเปนไขเลือดออก” ขอใดสามารถอธิบาย
ผลท่ีเกิดจากขอความได 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

4. คํากลาวที่วา “ดินเปนแหลงเกิดของปจจัยสี่  ซึ่งมี
ความผูกพันตอวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย”ขอใด
อธิบายเกี่ยวกับขอความไดถูกตองอยางมีเหตุผล
ที่สุด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

5. อ า น ข อ ค ว า ม ที่ กํ า ห น ด แ ล ว ต อ บ คํ า ถ า ม  
ขอ 5 – 6 

 
 
 

จากขอความดังกลาวอะไรคือผลที่ตามมาของ
ปญหาดังกลาวมากที่สุด  

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 

3.00 

 
 
 
 
 

1.00 

6. จากปญหาดังกลาวนักเรียนมีวิธีการแกไขปญหาได
อยางไร เพ่ือใหสัตวปามีอาหารและท่ีอยู  อาศัย 
จะตองใชวิธีการตามขอใดจึงจะสงผลใหสัตวปา
กลับคืนมา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

7. จากขอความ“โบราณสถานโบราณวัตถุของชาติ
ไท ยซึ่ ง เ ป น สิ่ ง แวดล อ มทา ง วัฒนธรรมที่ มี
ความสําคัญตอประวัติศาสตรของชาติที่ควร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 

ปจจุบันพบวามีมนุษยไดเขาไปลาสัตวปาเปนจํานวนมาก  จากปญหาดังกลาวสงผลให  สัตว
ปาในประเทศไทย มปีริมาณลดลงอยางรวดเร็ว จนบางชนิดอาจมีแนวโนมทีจ่ะสูญพันธุ  
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล   
               ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

 
R IOC 

1 2 3 
จารึกไว” ขอใดตอไปนี้คือเหตุผลที่ตองธํารง
รักษาซ่ึงวัฒนธรรม      

8. จากขอความตอบคําถาม ขอ 8 -9   
 
 
 

การไปรวมพิธีทําบุญตักบาตรท่ีวัดในวันสําคัญ
ทางศาสนาซึ่งเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 
ดานศาสนา นักเรียนจะแตงกายตามขอใดตาม
ความนิยมของวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

2.00 

 
 
 
 

0.67 

9. การไปรวมพิธีทําบุญตักบาตรท่ีวัดในวันสําคัญ
ทางศาสนาเพื่อเปนการปลูกฝงความมีคุณธรรม
และจริยธรรมในวัยเด็กแลว  และขอใดคือ
เหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

10. ขอใดคือสาเหตุที่สําคัญที่สุดของการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยในทองถ่ิน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากสถานการณ  2 เหตุการณ จงตอบคําถาม  
ขอ 11-12      

 
 
 
 
 

เหตุการณท่ี  1 
ด.ช. ดํา เดินมาเจอคุณครูถือของพะรุงพะรัง  จึงทํา
เฉยๆและเดินหันหลังไปเลนกลับเพื่อนโดยไมสนใจที่
จะชวยครูถือของ 

เหตุการณท่ี  2 
ด.ช. แดง เดินมาเจอคุณครูถือของพะรุงพะรัง 
อยูหนาประตูโรงเรียน จึงรีบว่ิงไปชวยคุณครูถือ
ของ อยางรวดเร็ว 

จูน แตงกายดวยเสื้อสีขาวแขนยาว  กระโปรงคุมหัวเขาสีสุภาพ  สวนนุน แตงกายตาม   แฟชั่น เสื้อแขน
กุดสีสม  กระโปรงสั้นสีนํ้าตาล  ทั้งสองคนไปรวมพิธีทําบุญตักบาตรที่วัดในวันสําคัญทางศาสนา  
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
               ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่  
ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R IOC 

1 2 3 
11. จากเหตุการณ 2 เหตุการณใด เปนการกระทํา

ที่สังคมช่ืนชม 
+1 +1 +1 3.00 1.00 

12. ถานัก เรียนเจอคุณครู ถือของพะรุ งพะรั ง 
นักเรียนตองปฏิบัติอยาง ไร  จึ งจะถือเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

13. จากขอความ  ผลคือ  “วันนี้น้ํามี  พรุงนี้น้ํา
หมด ใชน้ําไมลด อนาคตไมมีใช” นักเรียนคิดวา
สาเหตุสําคัญของน้ําหมดไปเปนเพราะสิ่งใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

14. จากขอความ “ในประเทศไทยบริเวณท่ีมีโอกาส
ประสบภัยแลงมากท่ีสุดคือภาคะวันออกเฉียง
เหนือ”ขอใดคือสาเหตุที่สําคัญของขอความ
ดังกลาว 

+1 1 +1 2.00 0.67 

15. จากขอความ “จากสถานการณในปจจุบัน
พบวามีการเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่
รายแรง เชนความแหงแลง อุทกภัย”  ขอใดคือ
สาเหตุของการเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

16. จากขอความ “สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีจึงมีความเกี่ยวของกับศาสนา”ขอใด
สามารถบอกเหตุผลไดดี 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

17. จากสถานการณ “บานของ ด.ช. เอก  มีพื้นที่
ติดชายฝงทะเล”  ดังนั้นบานของ ด.ช. เอก  จึง
ควรประกอบอาชีพใดเพราะเหตุใด 

+1 1 +1 2.00 0.67 
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ตารางที่ 26 คาดัชนคีาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล    
               ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 
 
R IOC 

1 2 3 
18. จากสถานการณ “ถาครอบครัวของเพื่อนถูก

ไฟไหมบาน”  นักเรียนจะชวยเหลือเพื่อน  
หรือไมและสาเหตุใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

19. จากขอความ“สิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่มีความ
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต มีสวนทําให
คุณภาพของมนุษยไปในทางท่ีดีและไมดี” ขอ
ใดเปนเหตุผลของสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ
ขอความดังกลาว 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

20. อานขอความ ท่ีกํ าหนดแลวตอบคําถาม  
ขอ 20-21 

 
 
 
 

 
 
 
จากขอความขางตนการเดินทางของใคร
เหมาะสมที่สุดเพราะเหตุใด 

+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ปจจุบันสิ่งแวดลอมทางความเจริญดานวิทยาการ เชนการคมนาคม  สงผลใหการคมนาคมเดินทาง
สะดวกสบาย กรณีบานของนิด หนอย  นัด  อยูหางจากโรงเรียนประมาณ 500  เมตร  โดยมีถนนลาดยาง
ตลอด ทั้ง 3  คนน้ีมีฐานะความเปนอยูในระดับฐานะปานกลางท้ังหมด  มีการเดินทางไปโรงเรียนท่ี
แตกตางกันดังน้ี    นิด เดินทางไปโรงเรียนโดยใหพอเอารถยนตไปสงทุกเชา – เย็น หนอย ปนจักรยานโดย
มีนองน่ังซอนทายไปดวยทุกวัน  สวนนัด  เดินไปโรงเรียนทุกวัน เพื่อเปนการออกกําลังกายไปดวย  และจะ
กลับบานเวลาไหนก็ได                
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล    
               ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 
1 2 3 

21. นิดควรจะเดินทางไปโรงเรียนอยางไรจึงจะดี
ที่สุด เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

22. จากภาพนักเรียนตอบคําถามขอที่ 22 
จากภาพขอใดคือการทําลายขยะตามหลัก
วิธีการจัดการขยะ?พรอมบอกเหตุผล 
 
 
 
 
 
 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

23. จากสถานการณ คุณครูมอบหมายใหนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ตกแตงหองเรียนใหม
โดยเนนความประหยัด เพื่อรับกิจกรรมวันข้ึน
ป ใหม ที่ จะมา ถึ ง   นัก เรี ยนควรตกแต ง
หองเรียนอยางไร  จึงจะเปนการประหยัด
ทรัพยากร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

24. ขอใดคือเหตุผลสนับสนุน จากขอความท่ี
กําหนด“การเลือกซื้อสินคาไทย ใชของไทย 
เงินตราไมรั่วไหล” 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

25. จากขอความ  “มนุษย รู จั กและ เลือกใช
ทรัพยากรไดอยางประหยัดและคุมคาที่สุด 
การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
              ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 
1 2 3 

อยางฉลาด โดยใชใหนอยแตเกิดประโยชน
สูงสุด”ขอใดคือผลการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคลองกับขอความ
ดังกลาว      

26. จากสถานการณ พิษเศรษฐกิจคาแรงข้ึน 
และเกิดสิ่งแวดลอมทางความเจริญดาน
วิทยาการ  การใชเครื่องจักรแทนแรงงาน 
ทําใหกันยา ไดรับการถูกเลิกจางจากผูเปน
เจาของกิจการเน่ืองจากสูคาแรงไมไหวและ
ประกอบกับผูประกอบการใชเครื่องจักร
แทนแรงงานคนเพราะประหยัดตนทุน 
นักเรียนจะใชเหตุผลใดเพื่อปลอบใจกันยา 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

27. จากสถานการณ  ถาบานของนักเรียนไดรับ
ความเสียหายจากการเกิดภัยธรรมชาติ 
(อุทกภัย) ไมสามารถอยูอาศัยได ในฐานะที่
นักเรียนมีความรูในการเรียนบาง นักเรียน
จะเสนอแนะผูปกครองไดอยางไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

28. จากขอความ “ปจจุบันทรัพยากรปาไมถูก
ทําลายอยางรวดเร็ว ซึ่งตัวการที่สําคัญคือ 
มนุษย ”  จากเหตุการณขอใดคือสาเหตุของ
ปาไมลดลงและผลกระทบที่ตามมาคือขอใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

29. การเกิดสิ่งแวดลอมทางดานความเจริญดาน +1 1 +1 2.00 0.67 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
               ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 
1 2 3 

เทคโนโลยี ผูประกอบการท้ังภาครัฐและ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม  การคาและ
บริการ การใชเครื่องจักรแทนแรงงานคน 
ขอใดคือผลกระทบที่ตามมา      

30. จากสถานการณ เกิดภาวะโลกรอน "ถุงผา" 
จึง เปนทาง เลือก  เพื่อ ใช คุมกํ า เนิด
ถุงพลาสติก ชวยลดขยะ ชวยลดภาวะโลก
รอนได ดวยความเหมาะสมลงตัว กับวิถีการ
เดินทางในชีวิตประจําวัน  ขอใดเปนการทํา
ใหเกิดภาวะโลกรอนที่รายแรงที่สุด 

+1 1 +1 2.00 0.67 

31. จากขอความ "มนุษยสวนใหญจึงเลือกตั้งถ่ิน
ฐานอยางหนาแนนในบริเวณที่มีลักษณะที่
เปนที่ราบ เนื่องจากความอุดมสมบูรณของ
แหลงน้ําและผืนดิน " ขอใดคือผลของการ
เลือกตั้งถ่ินฐาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

32. จากสถานการณ มีนักเรียนแอบทิ้งขยะลง
แหล งน้ํ าหนาโรง เรียน  ในฐานะเ พ่ือน
นักเรียนควรทําอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
และเพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

33. จากสถานการณ เมื่อสภาพแวดลอมถูก
ทําลาย สงผลทําใหสภาพแวดลอมเกิดเสีย
สมดุลทางธรรมชาติ เราตองชวยกันอนุรักษ
ธรรมชาติเนื่องจากเหตุใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  
                ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 
1 2 3 

34. จากสถานการณ  ขณะนักเรียนเดินผานมา
และเห็นวามีคนเปดนํ้าทิ้งไว และนักเรียนตอง
รีบไปทํา ธุระ  นัก เรียนจะทําอยางไรกับ
เหตุการณนี้และเพราะอะไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

35. จากขอความ "เราไมควรหยิบเอาโบราณวัตถุ
ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม ดานศิลปกรรม
และโบราณสถาน มาไวที่บาน"เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

36. จากสถานการณ  เมื่ อ เราไปเ ท่ียวทะเล 
นอกจากเราจะไมทิ้งขยะใหเกิดความสกปรก
แลว  และเพราะเหตุใดเราจึงไมควรนําปูลม
กลับมาบาน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

37. จากสถานการณ “วันนี้เปนวันหยุด และเปน
วันสิ่งแวดลอมไทย” การกระทําของใครท่ีเปน
ผูรักษสิ่งแวดลอม 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

38. จากสถานการณ  “แมใหนักเรียนไปตลาดขาง
บานเพื่อไปซื้อผักมาประกอบอาหารเย็น” 
นักเรียนจะเลือกซื้อผักชนิดใดและเหตุผลใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

39. จากขอความ“ในอดีตที่ผานมา มีชาวสวน
ไดรับสารพิษเปนจํานวนมาก ปจจุบันชาวสวน
จึงหันมาใสใจสุขภาพมากข้ึนโดยการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ”ขอใดเปนเหตุผลของชาวสวน 

+1 +1 +1 3.00 1.00 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล    
                ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 1 2 3 

จากภาพนักเรียนควรเลือกซื้อไมกวาดชนิดใด 
และเพราะสาเหตุใด 
 
 
 
 
 

+1 +1 1 2.00 0.67 

41. จากสถานการณ วิกฤตการณเกี่ยวกับแหลง
น้ํา จากความจํากัดของแมน้ํา  .. . เชน 
ผักตบชวาจะเปนอุปสรรคตอการไหลของน้ํา 
และทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน  และขอใดเปน
ผลกระทบท่ีตามมา 

+1 +1 1 2.00 0.67 

42. จากขอความ “เราควรเขารวมประเพณีตางๆ
ในชุมชนซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน”
สาเหตุเพ่ืออะไร 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

43. จากสถานการณ โลกรอน วิ ธีการใดท่ีลด
ปญหาสภาวะโลกรอน เพราะสาเหตุใด 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

44. จากสถานการณ “ถาครอบครัวนักเรียนตอง
เสียคาใชจาย เชน น้ําประปา  ไฟฟา  ใน
เดือนนี้ เปนจํานวนมาก” นักเรียนจะชวย
ประหยัดคาใชจาย โดยใชน้ําไฟ อยาง 

+1 +1 +1 3.00 1.00 

 
 
 
 
 
 
 

ุ
40. 
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ตารางที่ 26 คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล    
               ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (ตอ) 

ขอที่ ขอคําถาม 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

  
R    

IOC 1 2 3 

ประหยัดโดยใชที่จําเปน ขอใดคือเหตุผล
สําคัญที่นักเรียนจะชวยครอบครัว      
จากภาพจงตอบคําถาม 

 
 
 
 
 
 

 
จากสภาพปญหา  การเพ่ิมของประชากรมาก
ข้ึน สงผลใหขยะลนเมอืง  ปญหาดังกลาว ขอ
ใดเปนการแกปญหาในระยะยาว เพราะ
สาเหตุใด +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 0.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. 
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ตารางที่ 27  คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน ดวยการ  
               จัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

ขอที่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญคนท่ี 

    
R IOC 

1 2 3 
1. การสํารวจปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. การออกแบบการทําโครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
4. การดําเนินการสํารวจโครงงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
5. การบันทึกขอมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 
6. การจัดการกระทําขอมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 
7. การแปลขอมูลและสรุปผล +1 +1 +1 3.00 1.00 
8. การเขียนรายงานและการนําเสนอขอมูล +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่ 28  คาดัชนีคาความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอจัดการ  
                เรียนรูแบบโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่ 

 
R IOC 

1 2 3 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
1.สงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน +1 +1 +1 3.00 1.00 
2. สงเสริมใหนักเรียนวางแผนในการทํางานกลุมรวมกัน +1 +1 +1 3.00 1.00 
3. สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายดวยตนเอง +1 +1 +1 3.00 1.00 
 4. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงาน +1 +1 +1 3.00 1.00 
ดานบรรยากาศในการเรียนรู 
 5. สงเสริมใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น +1 +1 +1 3.00 1.00 
 6. สงเสริมใหนักเรียนมีอิสระในการคิดคนควาดวยตนเอง +1 +1 +1 3.00 1.00 
7.  สงเสริมใหนักเรียนไดรับความรูใหมตามความสนใจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
8. นักเรียนเกิดความสนุกสนาน จากการเปลี่ยนบรรยากาศ
จากหองเรียนสูการลงพื้นท่ีสํารวจ +1 +1 +1 3.00 1.00 
9. สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน +1 +1 +1 3.00 1.00 
ดานประโยชนที่ไดรับ 
10. การจัดการเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนเขาใจ
สาระการเรียนรูมากขึ้น +1 +1 +1 3.00 1.00 
11. สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแกปญหา +1 +1 +1 3.00 1.00 
12. สงเสริมใหนักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามที่ดี +1 +1 +1 3.00 1.00 
13.  สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน +1 +1 +1 3.00 1.00 

รวมทั้งฉบับ 1.00 
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ตารางที่  29  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล 
                 สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ัน   
                 ประถมศึกษาปที่  6  

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) สรปุความหมาย 
1 .13        .00* ใชไมได 
2 .31       -.15* ใชไมได 
3 .19       -.18* ใชไมได 
4 .51        -.25* ใชไมได 
5 .63        .27 ใชได 
6 .71        .44 ใชได 
7 .50        .50 ใชได 
8 .25        .78 ใชได 
9 .19        .18* ใชไมได 
10 .50        .50 ใชได 
11 .00        .00* ใชไมได 
12 .37        .27 ใชได 
13 .51        .25 ใชได 
14 .19        .18* ใชไมได 
15 .57        .13* ใชไมได 
16 .10       -.57* ใชไมได 
17 .44       .12* ใชไมได 
18 .36        .53 ใชได 
19 .71        .44 ใชได 
20 .57        .38 ใชได 
21 .71       .44 ใชไมได 
22 .57        .38 ใชได 
23 .31       -.15* ใชไมได 
24 .31        .15* ใชไมได 
25 .57        .13* ใชไมได 
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ตารางที่ 29  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ    
                ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป   
                ที่  6 (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) สรปุความหมาย 
26 .25        .78 ใชได 
27 . 50 .50 ใชได 
28 .25       -.32* ใชไมได 
29 .51        .73 ใชได 
30 .51        .73 ใชได 
31 .36        .53 ใชได 
32 .20        .72 ใชได 
33 .15        .66 ใชได 
34 .50        .50 ใชได 
35 .30        .43 ใชได 
36 .38        .00* ใชไมได 
37 .44       -.39* ใชไมได 
38 .50        .50 ใชได 
39 .37        .87 ใชได 
40 .13        .00* ใชไมได 
41 .15        .66 ใชได 
42 .31       .15* ใชไมได 
43 .36        .53 ใชได 
44 .31       -.15* ใชไมได 
45 .37        .27 ใชได 
46 .36        .53 ใชได 
47 .33       -.10* ใชไมได 
48 .36        .53 ใชได 
49 .36        .53 ใชได 
50 .51        .73 ใชได 
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ตารางที่ 29  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
              ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป 
                 ที่  6 (ตอ) 

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) สรปุความหมาย 
51 .51 .25 ใชได 
52 .57 .38 ใชได 
53 .44 -.12* ใชไมได 
54 28 .80 ใชได 
55 .50 .00* ใชไมได 
56 .25 -.32* ใชไมได 
57 .25 .78 ใชได 
58 .51 .25 ใชได 
59 .42 .62 ใชได 
60 .36 .53 ใชได 

 
   จํานวนขอสอบที่วิเคราะห 60 ขอ   จํานวนกระดาษคําตอบ  28  ฉบับ คะแนนเฉลี่ย  22.57 
   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    6.86   ความเช่ือมั่น KR-20   .74 
 
    ทางผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบตามเกณฑใหเหลือ 30 ขอ ไดแก ไดแก 5 ,6, 8, 10, 12, 18 , 19 
20, 22,  27, 30, 31, 32, 34, 35, 38 ,39, 43 ,45, 46, 48 ,49 ,50 ,51 ,52, 54, 57, 58, 59 ,60  
         ทั้งนี้ผูวิจัยมีการปรับขอสอบบางขอเพื่อใหมีคาความเช่ือมั่น KR-20   ที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 30 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
              นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

นักเรียน คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลตาง 
คนที่ Pre-test Post-test D 

1 5 9 4 
2 4 23 19 
3 10 23 13 
4 9 19 10 
5 7 21 14 
6 7 21 14 
7 6 19 13 
8 9 20 11 
9 11 23 12 
10 16 25 9 
11 11 23 12 
12 14 25 11 
13 17 24 7 
14 17 22 5 
15 12 18 6 
16 11 16 5 
17 8 13 5 
18 12 18 6 
(M) 10.33 3.91 
S.D. 20.11 4.23 
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะหคาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
              ในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ขอที่ คาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) สรปุความหมาย 
1 .65 .54 ใชได 
2 .57 .13* ใชไมได 
3 .86 .66* ใชไมได 
4 .57 .13* ใชไมได 
5 .50 .50 ใชได 
6 .44 .12* ใชไมได 
7 .63 .00* ใชไมได 
8 .51 .73 ใชได 
9 .50 .50 ใชได 
10 .63 .00* ใชไมได 
11 .42 .62 ใชได 
12 .30 .43 ใชได 
13 .25 .78 ใชได 
14 .25 .78 ใชได 
15 .42 .62 ใชได 
16 .71 .44 ใชได 
17 .30 .43 ใชได 
18 .30 .43 ใชได 
19 .57 .38 ใชได 
20 .51 .25 ใชได 
21 .57 .38 ใชได 
22 .25 .32 ใชได 
23 .37 .27 ใชได 
24 .57 .13* ใชไมได 
25 .51 .73 ใชได 
26 .37 .27 ใชได 
27 .57 .38 ใชได 
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  ตารางที่ 31  ผลการวิเคราะหคาความยากงาย ( p ) คาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบของ  
                วัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6                     

ขอที่ คาความยากงาย(p) คาอํานาจจําแนก(r) สรปุความหมาย 
28 .51        .25 ใชได 
29 .63        .27 ใชได 
30 .37        .27 ใชได 
31 .57        .13* ใชไมได 
32 .44        .39 ใชได 
33 .57        .13* ใชไมได 
34 .44        .39 ใชได 
35 .76        .33 ใชได 
36 .44        .12* ใชไมได 
37 .57        .38 ใชได 
38 .44        .39 ใชได 
39 .44        .39 ใชได 
40 .25        .32 ใชได 
41 .51        .25 ใชได 
42 .44        .39 ใชได 
43 .31        .15* ใชไมได 
44 .57        .38 ใชได 
45 .57        .38 ใชได 

  
    จํานวนขอสอบที่วิเคราะห 45  ขอจํานวนกระดาษคําตอบ 28  ฉบับ คะแนนเฉลี่ย  22.10 
 
    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   6.09  ความเช่ือมั่น KR-20    .73 
 
         ทางผูวิจัยไดคัดเลอืกขอสอบตามเกณฑใหเหลือ 30 ขอ ไดแกรวมขอสอบที่ตัดออกทัง้หมด 15 ขอ    
    และคงเหลือขอสอบจํานวน 30 ไดแก   1, 8, 9, 11, 12, 13,  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
23 ,25, 26 ,27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 
        ทั้งนี้ผูวิจัยมีการปรับขอสอบบางขอเพื่อใหมีคาความเช่ือมั่น KR-20 ที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 32  คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
                คะแนนกอนและหลังเรียน 

นักเรียน คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลตาง 
คนที่ Pre-test Post-test D 

1 5 9 4 
2 4 23 19 
3 10 23 13 
4 9 19 10 
5 7 21 14 
6 7 21 14 
7 6 19 13 
8 9 20 11 
9 11 23 12 
10 16 25 9 
11 11 23 12 
12 14 25 11 
13 17 24 7 
14 17 22 5 
15 12 18 6 
16 11 16 5 
17 8 13 5 
18 12 18 6 

( M ) 17.28 2.61 
S.D. 21.00 3.77 
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ภาคผนวก ค 
                เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1.   แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมเีหตผุล 
3. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
4. แบบสอบถามความคิดเห็น 
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                                 แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      โรงเรียนบานหนองสองหอง 
รายวิชา  ส 16101            ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                                  
หนวยการเรียนรูท่ี 3: สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เวลาเรียน 12 ชั่วโมง 
ผูสอน  ครูพรพิมล  คงสุวรรณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เรื่อง  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
 ส  5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด 
การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ส 5.2 ป .6 /1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ 
          มาตรฐาน ส 5.2 ป.6/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน และผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
   มาตรฐาน ส 5.2 ป.6/3  จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน 
 
2.  สาระสําคัญ  
 สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีความสัมพันธกับทางสังคมที่มนุษยสราง ข้ึน 
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคมกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดาน
บวกและดานลบ  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม มีสาเหตุมาจากกระบวนการทางธรรมชาติและการ
กระทําของมนุษย สงผลกระทบตอมนุษยในดานประชากร การประกอบอาชีพและเศรษฐกิจ สังคม  และ
วัฒนธรรม ทั้งดานบวกและดานลบอยางตอเนื่อง ดังนั้นชุมชนควรมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรของ
ชุมชน เพื่อเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งจะชวยใหชุมชนไดรับประโยชนจากทรัพยากรอยาง
พอเพียง โดยการใชทรัพยากรในชุมชนอยางย่ังยืน และเกิดประโยชนคุมคา  
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3.  จุดประสงคการเรียนรู 
1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของสิ่งแวดลอมได  
2.  นักเรียนสามารถบอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรอนุรักษได 
3.  นักเรียนสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม 

ทางสังคมในประเทศได  
 4.  นักเรียนสามารถบอกผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยไดถูกตอง 
 5.  นักเรียนจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชนได 

6.  นักเรียนบอกแนวทางการใชทรัพยากรในชุมชนอยางย่ังยืนและรูคุณคาได  
 7.  นักเรียนบอกประโยชนของการทําโครงงานได 

8.  นักเรียนเห็นคุณคาของอาชีพของคนในชุมชนและบอกอาชีพของชุมชนที่สัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมได 

 
4.  สาระการเรียนรู 
ความรู (K) 
1. ธรรมชาติกับสังคมไทย 

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย จําแนกได 2 ประเภท คือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอมทางสังคม   

- สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หมายถึง สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ันเองตามธรรมชาติ  
ประกอบดวย  สิ่งไมมีชีวิต  ไดแก ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ แหลงน้ํา  เปนตน และ สิ่งมีชีวิต  ไดแก พืช 
สัตว และมนุษย ที่ตองมีการพ่ึงพาอาศัยกัน  โดยสรุปไดดังนี้ 
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ที่มาของ แผนท่ี http://loadebookstogo.blogspot.com/2012/08/blog-post_14.html                  
สืบคนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2558 

 
 
 
 
 
 

โครงสรางธรณีที่ซับซอน
เปนแหลงกําเนิดของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญ 

ภูมิประเทศที่หลากหลาย
รูปแบบ กอใหเกิดการ
สรางสรรคอารยธรรม 

ดินเปนแหลงกําเนิดของ
ปจจัยส่ี ซ่ึงมีความผูกพัน
ตอวิถีการดํารงชีวิตของ
มนุษย 

แหลงนํ้า เปน
สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติที่
หมุนเวียนใน
ระบบนิเวศ 

ภูมิอากาศ จัดอยูในเขต
รอนชื้น คือมีอุณหภูมิสูง
และมีฝนตกชุก 

ปาไม เปนแหลงกําเนิด
ของหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชน พืชพรรณ 
และสัตวปา 
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- สิ่งแวดลอมทางสังคม  หมายถึง  สิ่งตางๆรอบตัวเรา และมีอิทธิพลตอเรา  ที่เกิดจาก 
การสรางสรรคของ มนุษย จําแนกได 2 ประเภท สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทางความ
เจริญดานวิทยาการ สรุปไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา   ของ แผนท่ี http://loadebookstogo.blogspot.com/2012/08/blog-post_14.html 
สืบคนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2558 
 
 
 
 

พระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ยึดเหน่ียว
ใจของพุทธศาสนิกชน 

วัด  สถาปตยกรรมเปนสิ่งที่สะทอนให
เห็นถึงความเจริญแตละยุคแตละสมัย 

ถนน และบานเรือน สรางขึ้น
เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆของ
มนุษย 

การแตงกายดวยชุด
ไทย ถือเปน  
เอกลักษณประจําชาติ
ไทย 
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2. การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปจจุบัน 
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ 

ไทย  การเพิ่มจํานวนประชากรอยางมากและรวดเร็ว สงผลใหเกิดการกระจายตัวไปยังพื้นที่ตางๆของ
ประเทศ  ซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธ สรุปไดดังนี้ 
       -  การต้ังถ่ินฐานของมนุษย  โดยเลือกตั้งถ่ินฐานและสรางที่อยูบริเวณภูมิประเทศเปนที่ราบ 
       - วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งดีงามที่สืบทอดกันมา เปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณที่สําคัญ 
       - การประกอบอาชีพ  มีการประกอบอาชีพที่แตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและความ 
อุดมสมบูรณที่มีอยู 

สาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง 
สภาพธรรมชาติมีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ 

เกิดจากธรรมชาติ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติเปนตัวกําหนด และเปนตัว 
กระทําใหเกิดข้ึน  โดยอาศัยปจจัยตางๆดังนี้ เปลือกโลก  การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก กอใหเกิดภูเขาไฟ
ปะทุ   น้ํา  การเคลื่อนที่ของนํ้าสามารถทําการกัดกรอน  กัดเซาะ และการเคลื่อนยายดิน  ทําใหเกิดภูมิ
ประเทศที่หลากหลาย เชน กุด (ทะเลสาบแอกวัว พบมากท่ีภาคอีสาน)ดินดอนสามเหลี่ยม ลม  มี
คุณสมบัติในการกัดกรอน กัดเซาะ เชนเดียวกับน้ํา  

เกิดจากมนุษย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยมนุษยเปนผูกระทํา เชน การใชดินถม
แมน้ําลําคลอง การตัดไมทําลายปาเปนตน 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ มนุษยกับธรรมชาติมีความสัมพันธกัน เมื่อสภาพ
ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง จึงเกิดผลการเปลี่ยนแปลงสรุปดังนี้ 
    1.  ดานประชากร ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน จึงตั้งถ่ินฐานใกลเสนทางคมนาคม เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง การประกอบอาชีพ และใกลศูนยกลางคา โดยไมคํานึงถึงความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมในถ่ินที่อยูอาศัยเปนหลักเหมือนในอดีต 
    2.  ดานการประกอบอาชีพ มีการขยายตัวดานอาชีพเพิ่มข้ึน มีการสรางอางเก็บน้ํา อาชีพ
เกษตรกรรม ถูกพัฒนาไปสูภาคธุรกิจ และเกิดอาชีพการใหบริการและการทองเท่ียว 
   3.  ดานเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว สงผลใหทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
ถูกนํามาใชอยางฟุมเฟอย 
   4.  ดานสังคม อดีต วิถีชีวิตความเปนอยู มีความผูกพันกับธรรมชาติ และปจจุบัน วิถีชีวิต มี
ความเรงรีบ และแขงขันกันสูง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานวิถีชีวิตอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการ
ปรับตัวของมนุษย 
3. ทรัพยากร 

 การใชทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืน จะชวยใหชุมชนไดรับประโยชนจากทรัพยากรอยาง
พอเพียง และในขณะเดียวกันทรัพยากรตองไมถูกทําลาย จนเกินความสามารถท่ีจะไดรับการฟนฟูสภาพ 
รวมถึงคนรุนตอไป สามารถรับประโยชนจากทรัพยากรเหลานั้นไดเทาเทียมกับคนรุนปจจุบัน โดยมีแนว
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ทางการใชทรัพยากรในชุมชนไดอยางยั่งยืนหรือไดนานข้ึน มี 2 แนวทางคือ แนวทางการจัดการดาน
มนุษย และแนวทางการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

การจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีการใช
ทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาท่ีสุด เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป และเปนการชวยใหเห็น
ถึงคุณคาของทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน และเปนการสงเสรมิใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของอาชีพ
ที่มีอยูในชุมชน และเกิดการใชทรัพยากรในชุมชนอยางย่ังยืน 

ชุมชนที่ศึกษาคือ หมู 7 (หมูบานหนองสองหอง) ตําบลชําแระอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
ประวัติโดยความเปนมาตําบลชําแระ แตเดิมเปนพื้นที่ทําการเกษตรและมีพื้นที่รวมอยูกับตําบลสรอยฟา 
ตอมามีการแบงเขตพื้นท่ีการปกครองเมื่อป พ.ศ.2484  จึงไดแยกออกมาเปนตําบลชําแระ ตามช่ือหมูบาน
หนึ่งในตําบลสรอยฟา ช่ือนั้นมีประวัติดังกลาวคือ มีประวัติการแลเนื้อสัตว เชน โค กระบือ สุกร เพื่อวาง
จําหนายเนื้อเปนหลักจนเรียกติดปากวา "ลานชําแหละ" ตอมาไดขยายการทําการเกษตรอยางอื่นเขามา
แทน และภาษาปากก็เรียกเพ้ียนเปนคําวา "ชําแระ" มาจนถึงปจจุบันสภาพชุมชนลักษณะ เปนที่ราบลุม มี
ประชากรประมาณ 1,150 คน  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต หนังใหญวัดขนอน ลอย
กระทง  และกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  มีขนบธรรมเนียมประเพณี  หลากหลายเช้ือชาติและ
ยังคงรักษาธํารงไว  เชน ทําบุญวันข้ึนปใหม  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีสงกรานต  สารทจีน  
ตรุษจีน  สารทลาว เปนตน ประชากรสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที ่3 ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป  72,000 บาท จํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน บริเวณ
ใกลเคียงมีแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญ  คือวัฒนธรรมพื้นบานไทย-มอญ สําหรับแหลงรูที่นาสนใจ ไดแก  
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง  หนังใหญวัดขนอน  จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม  และคายหลวงบานไร   
(ที่มา: www.chamrae.go.th: องคการบริหารสวนตําบลชําแระ  สืบคนเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม  2558) 

 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

5.1 ความสามารถในการคิด (คิดอยางมีเหตุผล) 
5.2 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 

6.  คุณลักษณะพึงประสงค  
6.1 ใฝเรียนรู 
6.2 มีจิตสาธารณะ (จิตอาสา) 
6.3 มีวินัย 

   6.4 มุงมั่นในการทํางาน 
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7.  การประเมินผลรวบยอด 
    ช้ินงานหรือภาระงาน 
 ใบงานท่ี 1 เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
 ใบงานท่ี 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในประเทศไทย และผลของการเปลี่ยนแปลง 
                            จากอดีตถึงปจจุบัน 

ใบงานท่ี 3 เรื่อง การใชทรัพยากรในชุมชนอยางย่ังยืน 
ใบงานท่ี 4  การทําโครงงาน 

 
8.  การวัดและการประเมินผล 

ขอบเขตการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ ผูประเมิน 
ความรู (K) 
-   ความหมาย ความสําคัญ  
ของสิ่งแวดลอมในประเทศ
ไทย 
-   วิเคราะหความสัมพันธ 
ระหวางสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทาง
สังคมในประเทศไทย 

 
 

-  สาเหตุที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ
ในประเทศไทย 
-  ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
 
- โครงงานสํารวจการ
ประกอบอาชีพของชุมชน    
มีดังนี้  
1.การทําไมกวาดทางมะพราว 
2.การสานตะกรา 
3.การปลูกผักปลอดสารพิษ 

 
- การตอบคําถาม      
-  ใบงาน  สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ 
-  แบบทดสอบกอนและหลงั
เรียน 

 
 
 
 

-   การตอบคําถาม               
-   ใบงานเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติใน
ประเทศไทย 
และผลของการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตถึงปจจุบัน 
- การนําเสนอโครงงาน และ
เลมโครงงานการประกอบ
อาชีพของชุมชน 
- การตอบคําถาม 

 
- แบบคําถาม
เก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม 
-  แบบทดสอบ 
วัดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เรื่อง ธรรมชาติ
กับสงัคมไทย
(กอนเรียน) 
- ใบงานการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพธรรมชาติ
ทางการเรียน 

 
 

- แบบประเมิน
การทําโครงงาน 

 
ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครู 
 
 
 
 
 

ครู 
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ขอบเขตการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ ผูประเมิน 

- การใชทรัพยากรในชุมชน
อยางยั่งยืน 
- การจัดทําแผนการใช
ทรัพยากรในชุมชน 

-  ใบงาน  การใชทรัพยากรใน
ชุมชนอยางย่ังยืน 
-  แบบทดสอบกอนและหลงั
เรียน 

- ใบงานการใช
ทรัพยากร 
- การตรวจงาน 
- การตรวจงาน 

ครู 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
(P) 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช 
ทักษะชีวิต 

 
-  การสังเกตพฤติกรรม 

 

 
แบบสงัเกต
พฤติกรรม 

 
ครู 

คุณลักษณะพึงประสงค (A) 
ใฝเรียนรู 
มีจิตสาธารณะ(จิตอาสา)        
มีวินัย 
มุงม่ันในการทํางาน 

 
-  การสังเกตพฤติกรรม 

 

 
แบบสงัเกต
พฤติกรรม 

 
ครู 

 
9. กิจกรรมการเรียนรู 

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขอ และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล จํานวน 30 ขอ เวลา 60 นาที 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน (ช่ัวโมงท่ี1-2) 
 ครูและนักเรียนดําเนินกิจกรรม  ดังนี้ 

1. ครูแนะนําการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และแจกใบความรูที่ 1 เรื่องการทํา 
โครงงาน ใหนักเรียนศึกษา  

2. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบและใหนักเรียนบันทึกลงในสมุด  
                   3. ใหนักเรียนใบความรูที่ 2 เรื่องสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
ขั้นสอน 

ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดปญหาท่ีศึกษา  
4. ครูนําภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม ใหนักเรียนดูแลวตั้งคําถาม 

ดังตอไปนี ้
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4.1) สิ่งแวดลอมแบงไดกี่ประเภท อะไรบาง?  
4.2) สิ่งแวดลอมในประเทศไทยที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีความสัมพันธ 

กับมนุษยอยางไร? 
4.3) ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบางที่นักเรียนควรอนุรักษ?   

5. ใหนักเรียนบอกสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในชุมชนมี 
อะไรบาง  ครูแจกใบงานที่ 1 เรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม ใหนักเรียนทําเปน
การบาน 

6. จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเสนอแนวทางปองกัน การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพแวดลอม โดยการวิเคราะห ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชุมชนรวมกันโดยนักเรียนจดบันทึกลงสมุด  
  7. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูที่ 3 ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคม ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหความสัมพันธของสิ่งแวดล อมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคมวากอใหเกิดความสัมพันธดานตางๆอยางไร (การตั้งถ่ินฐานของประชากร  ดาน
วัฒนธรรม และดานการประกอบอาชีพ)  

8. ใหนักเรียนรวมกันศึกษาและหาขอสรุปถึงผลกระทบระหวางความสัมพันธของ 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคมและสรุปรวมกันวากอใหเกิดผลกระทบตางๆตามมา
อยางไรบาง  ครูแจกใบงานที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในประเทศไทยและผล  ของการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน ใหนักเรียนทําเปนการบาน 

9. ครูแบงกลุมนักเรียนเพ่ือทําโครงงานตามความสนใจ จํานวน 3 กลุม กลุมละ 6 คน 
ใหนักเรียนลงพื้นที่สํารวจอาชีพในชุมชนเรื่องที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคมในชุมชน  หมูที่  7  ตําบลชําแระ  อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  มีดังนี้  

กลุมที่ 1 การทําไมกวาดทางมะพราว  
กลุมที่ 2 การสานตะกรา  
กลุมที่ 3 การปลูกผักปลอดสารพิษ  

ข้ันตอนท่ี 2 คาดคะเนคําตอบ (ช่ัวโมงที่ 3 - 4) 
10. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันประชุมกลุมและชวยกันบอกเหตุผลที่เลือกศึกษา 

อาชีพ ดังกลาวเพราะเหตุผลใด 
  11. ใหนักเรียนหาสาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของประเทศไทย
ในปจจุบัน อันเนื่องมาจากการกระทําของธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ดานใดบาง และสรุปผลท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยทั้งดานบวกและดานลบ  
           12. ใหนักเรียนศึกษาความรูเรื่องจากใบความรูที่ 4   แนวทางการใชและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  13. ใหนักเรียนเสนอแนวทางการใชและการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทีละ
คน และใหนักเรียนท่ีมีประสบการณในการเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ออกมาเลาประสบการณ
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และบอกประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมใหเพื่อนฟงแลวใหผูฟงจับประเด็นที่สําคัญ และจด
บันทึกลงสมุด 
                    14. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคาดคะเนคําตอบและออกมาเขียนวิธีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทางตรงและทางออม ลงในตารางที่ครูเขียนบนกระดานท่ีหนาช้ันเรียน
เม่ือทําเสร็จแลวใหนักเรียนรวมกันตรวจสอบความถูกตอง  
 

การอนุรกัษ                        
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางตรง 

การอนุรกัษ                         
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทางออม 

 
 
 
 

 

 
           ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบรวบรวมขอมูล (ช่ัวโมงที่ 5-6) 

15. ครูแจกแบบบันทึกขอมูลการลงภาคสนาม แลวใหนักเรียนแตละกลุมออกแบบการ 
รวบรวมขอมูลของการประกอบอาชีพในชุมชนในประเด็นกลุมที่ตนเองเลือกจากพื้นที่ที่กลุมนักเรียนเลือก
โดยการสัมภาษณจากแบบบันทึกขอมูล  การสังเกต  ถายภาพ  จากการลงภาคสนาม แลวใหนักเรียนรวม
กันลงมือวางแผนเกี่ยวกับหัวขอโครงงาน ใหแตละกลุมเตรียม สมุด ดินสอ ปากกา กลอง เครื่อง
บันทึกเสียง หรือโทรศัพทที่มีทั้งกลองและที่บันทึกเสียงได  ครูแจก ใบงานท่ี 4 การทําโครงงาน โครงงาน
ประกอบดวยสวนตางๆ) คือ 1. ช่ือโครงงาน 2. หลักการและเหตุผล 3. จุดมุงหมาย 4. ข้ันตอนการทํา
โครงงาน 5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 6. เอกสารอางอิง  
         16. ครูใหความรูนักเรียนเก่ียวกับแผนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนตางๆ ตอจากนั้นครูนําตัวอยางสถานการณ การจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชนของคนลุมน้ํา
สงครามใบความรูที่ 5 ใหนักเรียนศึกษา 
     17. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตัวอยางสถานการณ การจัดทําแผนการใช
ทรัพยากรในชุมชนของคนลุมน้ําสงคราม และนักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 
     18. ใหนักเรียนทํา ใบงานท่ี 3 เรื่อง การใชทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืน แลวชวยกันสรุป
เกี่ยวกับทรัพยากรวาควรใชใหเกิดประโยชนและคุมคา เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตลอดไป  
 ข้ันตอนท่ี 4 รวบรวมขอมูล  (ช่ัวโมงที่ 7–8) 
               19. ครูนํานักเรียนแตละกลุมลงพื้นที่สํารวจขอมูล ดังนี้  

-  กลุมที่ 1  การทําไมกวาดทางมะพราว  ลงพื้นที่สํารวจในชุมชนหมู 7  
บานหนองสองหอง  บานของนางกิมเฮียง สวางอรุณ 

-   กลุมที่  2 การสานตะกรา ลงพื้นที่สํารวจในชุมชนหมู 7  
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บานหนองสองหอง  บานของนางสาวเล็ก  สืบตืภา 
-   กลุมที่ 3 การปลูกผักปลอดสารพิษ ลงพื้นที่สํารวจในชุมชนหมู 7  

บานหนองสองหอง  บานของนางวารินทร  แยมจับ 
นักเรียนในกลุมรวมกันบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลการลงภาคสนาม และใบงาน 

การทําโครงงาน โดยการสัมภาษณ สอบถาม การสังเกต บันทึกเสียง และถายภาพ เพื่อเปนการรวบรวม
ขอมูล  

ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูล (ช่ัวโมงท่ี 9–10) 
    20. นักเรียนแตละกลุม นําขอมูลท่ีไดมาจากการลงพื้นที่ในชุมชน มาชวยกันสรุปตามประเด็น

หัวขอโครงงาน โดยการจัดเรียงลําดับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและสังเกต อยางเปนลําดับข้ันตอน โดย
ครูใชคําถามเพื่อถามนักเรียนใหเกิดความคิดอยางมีเหตุผลดังนี้ 
  -  การทําไมกวาดทางมะพราวมีประโยชนในดานการอนุรักษธรรมชาติไดอยางไรเพราะ
อะไรและสาเหตุใด 

-  การสานตะกรา  มีประโยชนอยางไร และไมไผที่เรามาทําสานตะกรา ควรมีการทํา 
อยางไร เพื่อไมใหไมไผหมดไป และเกิดการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน  เพราะอะไรและสาเหตุใด 

- การปลูกผักปลอดสารพิษสงผลอยางไรตอชาวสวนและผูบริโภคอยางไร และนักเรียน 
ควรเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษเพราะสาเหตุใด 
  - การลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลในชุมชนเก่ียวกับอาชีพในชุมชนของนักเรียน นักเรียนไดรับ
ประโยชนอะไรบาง และจะนําความรูที่ไดรับไปใชไดอยางไรในชีวิตประจําวัน 

    21. นักเรียนแตละกลุมนําขอมูลที่ลงพื้นที่สํารวจมาเขียนรายงานตามหัวขอที่กําหนด     
    22. ครูแจกฟวเจอรบอรดใหนักเรียนแตละกลุมนําเสนอขอมูล ตามหัวขอคือ หลักการ 

และเหตุผล จุดมุงหมาย ข้ันตอนการทําโครงงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ โดยติดลงบนฟวเจอรบอรด เ พ่ือ
เตรียมนําเสนอผลการศึกษา และรวบรวมช้ินงานสงครู  
ขั้นสรุป 

ข้ันตอนท่ี 6 สรุปผล/นําเสนอโครงงานช้ินงาน/ผลงาน (ช่ัวโมงที่11–12) 
  23. ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนองาน (กลุมละ 10 นาที)  
  24. กลุมที่ออกมารายงานตั้งคําถามถามเพ่ือน และเปดโอกาสใหเพื่อนในหองที่สงสัยเก่ียวกับ

เรื่องที่เพื่อนนําเสนอ 
  25. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการทําโครงงานวาอาชีพของคนในชุมชนมี

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมอยางไร เพราะอะไรและสาเหตุใด สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติมีผลตอการประกอบอาชีพอยางไร เพราะอะไรและสาเหตุใด ถาไมมีการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติจะเกิดผลอยางไร เพราะอะไรและสาเหตุใด โดยสรุปขอมูลที่ไดรวมกันโดยใหนักเรียนจด
บันทึกลงสมุด 
 26. นักเรียนทําแบบประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงาน และการประเมินโครงงานโดยครูผูสอน 
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 27. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดอยางมีเหตุผล หลังเรียน 
 
10.  สื่อการเรียนรู 

10.1 ใบความรูที่  1 เรื่องการทําโครงงาน 
          10.2 ใบความรูที่  2 เรื่องสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

10.3 ใบความรูที่  3 เรื่องความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
10.4 ใบความรูที่  4 เรื่องแนวทางการใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 10.6 ใบงานท่ี 1  เรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
10.7 ใบงานท่ี 2  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในประเทศไทย และผลของการ      
                    เปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน 

          10.8 ใบงานท่ี 3  เรื่องการใชทรัพยากรในชุมชนอยางย่ังยืน 
 10.9 ใบงานท่ี 4  เรื่องการทําโครงงาน 
 10.10 แบบบันทึกขอมูลการลงภาคสนาม 

10.11 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
10.12 แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงาน แบบประเมินโครงงาน  
 

11.  รายการอางอิง 
 กวี  วรกวิน และคณะ. (2555). หนังสืออานประกอบ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม  
                    ช้ันประถมศึกษาปที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักพิมพบริษัทพัฒนา      
                    คุณภาพวิชาการ. 
    จิรากรณ คชเสนี และคณะ. (2552). นิเวศวิทยาประยุกต :การจัดการสิ่งแวดลอม  
                    ทรัพยากรและการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
    _______ (2555). มนุษยกับสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 7.กรุงเทพมหานคร :  
                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
     พิมพันธ เดชะคุปตและคณะ. (2548) การสอนคิดดวยโครงงาน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง 
                    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
       วรรณี พุทธาวุฒิไกร. (2546). ภูมิศาสตรประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิง  
                    เฮาส.  
   โสภารัตน จารุสมบัติ. (2546). การจัดการสิ่งแวดลอม.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผลตัวช้ีวัด 
ใบงานท่ี 1  เรื่อง สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน     ระดับคุณภาพ        แปลความหมาย 
0– 4   1        ปรับปรุง 
5– 6   2                        พอใช 
7– 8   3        ดี 
9-10   4                ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช) 1 (ปรับปรงุ) 

อธิบายหรอืสรุป
ความสัมพันธ
สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทาง
สังคม 

อธิบายหรอืสรุป
ความสัมพันธ
สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทาง
สังคม ได
สัมพันธกัน มี
การเช่ือมโยงให
เห็นภาพ
โดยรวมแสดงให
เห็น
ความสัมพันธ 
กับตนเองและ
ผูอื่น 

อธิบายหรอืสรุป
ความสัมพันธ
สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทาง
สังคมได มีการ
จําแนกขอมลู 
แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธกับ
ตนเองอยางเปน
เหตุเปนผล 

อธิบายหรอืสรุป
ความสัมพันธ
สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทาง
สังคม ได
สอดคลองกับ
ขอมูลมีการ
อธิบายขยาย
ความยกตัวอยาง
เพิ่มเตมิใหเขาใจ
งาย 

อธิบายหรอืสรุป
ความสัมพันธ
สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทาง
สังคมได  แตยัง
ไมสอดคลองกับ
ขอมูล และไมมี
การยกตัวอยาง
อธิบายประกอบ 
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การประเมินผลตัวช้ีวัด 
ใบงานท่ี 3  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในประเทศไทย  และผลของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึง 
              ปจจุบัน 

เกณฑการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

สํารวจและ
เขียนอธิบาย
หรือสรปุการ
เปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ
ลงในแผนภาพ
ที่กําหนดให 

สํารวจและเขียน
อธิบายหรอืสรุปการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติลงใน
แผนภาพที่กําหนดให 
ไดสัมพันธกัน มีการ
เช่ือมโยงใหเห็นภาพ
โดยรวมแสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธ 
กับตนเองและผูอื่น 

สํารวจและเขียน
อธิบายหรอืสรุป
การเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติลงใน
แผนภาพที่
กําหนดใหได 
มีการจําแนกขอมลู  
แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธ 
กับตนเองอยาง 
เปนเหตุเปนผล 

สํารวจและเขียน
อธิบายหรอืสรุปการ
เปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติลงใน
แผนภาพที่กําหนดให
ไดสอดคลองกับ
ขอมูล มีการเขียน 
ขยายความ
ยกตัวอยางเพิ่มเติม
ใหเขาใจงาย 

สํารวจและเขียน
อธิบายหรอืสรุป
การเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติลง
ในแผนภาพท่ี
กําหนดใหได  แต
ยังไมสอดคลอง 
กับขอมลูเขียน
ตามขอมูลที่อาน 
ไมมีการอธิบาย
เพิ่มเตมิ 

 
เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ      แปลความหมาย 
0 – 4   1        ปรับปรุง 
5 – 6   2                        พอใช 
7 – 8   3          ดี 
9 -10   4                   ดีมาก 
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1. การประเมินผลตัวช้ีวัด 
ช้ินงานเรื่อง การใชทรัพยากรในชุมชนอยางย่ังยืน 

เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
สํารวจปญหาการใช
ทรัพยากรในชุมชนมา
1 ประเภท แลวเขียน
อธิบายหรอืสรุปการ
จัดทําแผนการใช
ทรัพยากรในชุมชน 

สํารวจปญหาการใช
ทรัพยากรในชุมชนมา 
1 ประเภท แลวเขียน
อธิบายหรอืสรุปการ
จัดทําแผนการใช
ทรัพยากรในชุมชนได
สัมพันธกัน มีการ
เช่ือมโยงใหเห็นภาพ
โดยรวมวิเคราะห
สาเหตุการวางแผน  
หลักการดําเนินการได
ถูกตองครบถวน
สมบรูณ 

สํารวจปญหาการใช
ทรัพยากรในชุมชน
มา 1 ประเภท แลว
เขียนอธิบายหรือสรุป
การจัดทําแผนการใช
ทรัพยากรในชุมชนได 
มีการจําแนกขอมลู  
แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของ
ปญหาและการ
จัดการวางแผนอยาง
เปนเหตุเปนผล 

สํารวจปญหาการ
ใชทรัพยากรใน
ชุมชนมา 1 
ประเภท แลวเขียน
อธิบายหรอืสรุป
การจัดทําแผนการ
ใชทรัพยากรใน
ชุมชนไดสอดคลอง
กับขอมลูที่ตนเอง
สํารวจ  มีการเขียน
ขยายความ
ยกตัวอยางอธิบาย
ใหเขาใจงาย 

สํารวจปญหาการใช
ทรัพยากรในชุมชน
มา 1 ประเภท แลว
เขียนอธิบายหรือ
สรปุการจัดทํา
แผนการใชทรัพยากร
ในชุมชน ได  แตยัง
ไมสอดคลองกับ
ขอมูล 

 
เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ      แปลความหมาย 
0 – 4   1       ปรับปรุง 
5 – 6   2                        พอใช 
7 – 8   3          ดี 
9 -10   4                   ดีมาก 
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แบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คําช้ีแจง : ใหสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองท่ี
ตรงกับระดับคะแนน  

ที่ ช่ือ-นามสกุล 

ความสามารถในการคิด 
 

ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต 

 

รว
ม 

เฉล
ี่ย 

มีค
วา

มส
าม

าร
ถใน

กา
รค

ิดวิ
เคร

าะ
ห 

สัง
เคร

าะ
ห 

มีท
ักษ

ะใน
กา

รค
ิดน

อก
กร

อบ
อย

างส
รา

งส
รร

ค 
สา

มา
รถ

คิด
อย

างมี
วิจ

าร
ณญ

าณ
 

มีค
วา

มส
าม

าร
ถใน

กา
รค

ิดอ
ยา

งมี
ระ

บบ
 

ตัด
สิน

ใจแ
กป

ญห
าเกี่

ยว
กับ

ตน
เอง

ได
 

เรีย
นร

ูดว
ยต

นเอ
งได

เห
มา

ะส
มต

าม
วัย

 
สา

มา
รถ

ทํา
งาน

กล
ุมร

วม
กับ

ผูอื่
นไ

ด 
นํา

คว
าม

รูท
ี่ได

ไป
ใช

ปร
ะโย

ชน
ใน

ชีวิ
ตป

ระ
จํา

วัน
 

จัด
กา

รป
ญห

าแ
ละ

คว
าม

ขัด
แย

งได
เห

มา
ะส

ม 
หล

ีกเล
ี่ยง

พฤ
ติก

รร
มไ

มพ
ึงป

ระ
สง

คท
ี่สง

ผล
กร

ะท
บต

อต
นเ

อง
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
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แบบสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คําช้ีแจง : ใหสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวางเรียนและนอกเวลาเรียน แลวขีด  ลงในชองที่
ตรงกับระดับคะแนน  

ที่ ช่ือ-นามสกุล 

ความสามารถในการคดิ 
 

ความสามารถใน               
การใชทักษะชีวิต 

รว
ม 

เฉล
ี่ย 

มีค
วา

มส
าม

าร
ถใน

กา
รค

ดิว
ิเคร

าะ
ห 

สงั
เคร

าะ
ห 

มีท
ักษ

ะใน
กา

รค
ิดน

อก
กร

อบ
อย

างส
รา

งส
รร

ค 

สา
มา

รถ
คิด

อย
างม

ีวิจ
าร

ณญ
าณ

 

มีค
วา

มส
าม

าร
ถใน

กา
รค

ดิอ
ยา

งม
ีระ

บบ
 

ตัด
สิน

ใจแ
กป

ญห
าเกี่

ยว
กับ

ตน
เอง

ได
 

เรีย
นร

ูดว
ยต

นเอ
งได

เหม
าะ

สม
ตา

มว
ัย 

สา
มา

รถ
ทํา

งาน
กลุ

มร
วม

กับ
ผูอื่

นไ
ด 

นํา
คว

าม
รูท

ี่ไดไ
ปใ

ชป
ระ

โยช
นใ

นช
ีวิต

ปร
ะจํ

าว
ัน 

จัด
กา

รป
ญห

าแ
ละ

คว
าม

ขัด
แย

งได
เหม

าะ
สม

 

หล
ีกเลี่

ยง
พฤ

ติก
รร

มไ
มพึ

งป
ระ

สง
คท

ี่สง
ผล

กร
ะท

บ 
ตอ

ตน
เอง

 

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

เกณฑการใหคะแนน :  
- พฤตกิรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ  ให  3  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล ดีเย่ียม (3)  13-15   คะแนน     ดี (2)  9-12     คะแนน   
     ผาน  (1) 1-8    คะแนน     ไมผาน (0) 0         คะแนน 
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แบบการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค 
คําช้ีแจง  ใหพิจารณาตัวช้ีวัดตอไปน้ีแลวใหระดับคะแนนท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตาม 
            ความจริง 
********************************************************************** 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

ใฝเรียนรู มุงมั่นในการทํางาน มีจิตสาธารณะ 

รว
ม 

เฉล
ี่ย 

ตั้ง
ใจ 

เพี
ยร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
แล

ะเข
าร

วม
กิจ

กร
รม

กา
รเร

ียน
รู 

แส
วง

หา
คว

าม
รูจ

าก
 แห

ลง
เรีย

นร
ูตา

งๆ
 ท

ั้งภ
าย

ใน
แล

ะภ
าย

นอ
กโร

งเรี
ยน

 
ยก

าร
เลือ

กใช
สื่อ

อย
างเ

หม
าะ

สม
 สร

ุปเป
นอ

งค
คว

าม
รู แ

ละ
สา

มา
รถ

นํา
ไป

ใชใ
น

ชีว
ิตป

ระ
จํา

วัน
ได

 

ตั้ง
ใจแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บใ
นก

าร
ปฏิ

บัต
ิหน

าท
ี่กา

รงา
น 

ทํา
งาน

ดว
ย ค

วา
มเพี

ยร
 พ

ยา
ยา

ม  
แล

ะ อ
ดท

นเพื่
อให

งาน
สํา

เร็จ
ตา

ม 
เปา

หม
าย

 

ชว
ยเห

ลือ
ผูอื่

นด
วย

คว
าม

เต็ม
ใจโ

ดย
 ไม

หว
ังผ

ลต
อบ

แท
น 

เขา
รว

มกิ
จก

รร
มท

ี่เปน
ปร

ะโย
ชน

ตอ
โรง

เรีย
น 

ชุม
ชน

 แล
ะส

ังค
ม 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
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แบบการสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค (ตอ) 
คําช้ีแจง  ใหพิจารณาตัวช้ีวัดตอไปน้ีแลวใหระดับคะแนนท่ีตรงกับการปฏิบัติของนักเรียนตาม 
            ความจริง 

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

ที่ ช่ือ-นามสกุล 

ใฝเรียนรู มุงม่ันในการ
ทํางาน 

มีจิตสาธารณะ 

รว
ม 

เฉลี่
ย 

ตั้ง
ใจ 

เพ
ียร

พย
าย

าม
ใน

กา
รเร

ียน
แล

ะเข
าร

วม
กิจ

กร
รม

กา
รเร

ียน
รู 

แส
วงห

าค
วา

มร
ูจา

ก แ
หล

งเร
ียน

รูต
างๆ

 ท
ั้งภ

าย
ใน

แล
ะภ

าย
นอ

กโร
งเร

ียน
   

   
ดว

ยก
าร

เลือ
กใช

สื่อ
อย

างเ
หม

าะ
สม

 สร
ุปเ

ปน
อง

คค
วา

มร
ู แล

ะส
าม

าร
ถ

นํา
ไป

ใช
ใน

ชีวิ
ตป

ระ
จํา

วัน
ได

 

ตั้ง
ใจแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิหน

าท
ี่กา

รงา
น 

ทํา
งาน

ดว
ย ค

วา
มเพี

ยร
 พ

ยา
ยา

ม  
แล

ะ อ
ดท

นเพ
ื่อให

งาน
สํา

เร็จ
ตา

ม 
เป

าห
มา

ย 
ชว

ยเห
ลือ

ผูอื่
นด

วย
คว

าม
เต็ม

ใจโ
ดย

 ไม
หวั

งผ
ลต

อบ
แท

น 

เขา
รว

มกิ
จก

รร
มท

ี่เป
นป

ระ
โยช

นต
อโร

งเร
ียน

 ชุม
ชน

 แล
ะสั

งค
ม 

14  
15  
16  
17  
18  

เกณฑการใหคะแนน :  
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ําเสมอ  ให  3  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 

เกณฑการสรุปผล         ดีเย่ียม (3)  13-15    คะแนน      ดี  (2)   9-12     คะแนน     
                   ผาน    (1)1-8         คะแนน    ไมผาน   (0) 0     คะแนน 
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สรุปผลการจัดการเรียนรู 
 
 จากการสังเกตผูเรียนแตละกลุม พบวาผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรู มีการต้ังคําถามเพ่ือถาม
วิทยากรชุมชนในกลุมที่ตนเองเลือกอาชีพได โดยนักเรียนแตละกลุม ชวยกันทํางานกลุมกัน แตขาดการ
วางแผนการทํางานท่ียังไมเปนระบบตามขั้นตอน เนื่องจากการจัดกลุมครั้งนี้จัดกลุมตามความสนใจอาชีพ
ของแตละคน นักเรียนจึงขาดความคุนเคยกัน  แตพบวานักเรียนมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนภายในกลุมซึ่งกันและกัน จึงสงผลใหช้ินงานของนักเรียนออกมา
สวยงามและเปนที่ภาคภูมิใจภายในกลุมตนเอง มีการนําเสนอผลงานนักเรียนในรูปแบบฟวเจอรบอรด        
ในหองเรียนและภายในโรงเรียน สงผลใหนักเรียนในระดับช้ันอื่นๆ มีความสนใจอยากลงไปศึกษาดวย
ตนเองบาง 
 
แนวทางการแกไขปญหาและพัฒนาการ 
 
 1. ครูควรมีการจัดกิจกรรมที่สรางความคุนเคยใหกับนักเรียน 
 2. สงเสริมการทํางานกลุมของนักเรียนใหมากขั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของงานกลุมข้ึนไปและ
เกิดการวางแผนที่ดี 
  
    ลงช่ือ ................................................ผูสอน 

             (นางพรพิมล  คงสุวรรณ) 
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ใบความรูท่ี 1 เรื่อง การทําโครงงาน 
ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การจัดการเรียนรูแบบโครงงานคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา ตามความสามารถและความสนใจ ใช
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร 
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงาน 

การเรียนรูที่มุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ  นักเรียนเปนผูสรางและหาคําตอบดวยตนเอง  เปน
ความสามารถในการพัฒนาความคิดพรอมทั้งมีการฝกทักษะสังคมที่ดี นักการศึกษาไดกลาวถึงจุดประสงค
ของการเรียนรูแบบใชโครงงาน ดังนี ้

1. การเรียนรูที่เนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการเรียนรู ศักยภาพ 
การเรียนรูของตนซึ่งเปนการพัฒนาความคิด 

2. การเรียนรูที่ทําใหเกิดทักษะในการคิด การคนควา แสวงหาความรูและสราง 
ความรูดวยตนเองอยางสรางสรรค พรอมทั้งนําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นได 
ประเภทของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การทําโครงงานมี 3 ประเภท ไดแก 1) โครงงานสํารวจ 2) โครงงานทดลอง 3) โครงงานประดิษฐ  
แตถาแบงตามความสนใจ  จะแบงได  2 ประเภท โครงงานตามความสนใจและโครงงานตามสาระการ
เรียนรู โครงงานที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาคือ โครงงานสํารวจ โครงงานทดลอง โครงงาน
ประดิษฐ และการทําโครงงานแตละประเภทมีความเหมือนกันที่ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเหมือนกัน ได
องคความรูใหม/ช้ินงานใหม/วิธีการใหม และปญหาเริ่มจากการคิด/สังเคราะห การริเริ่มและนักเรียนทํา
เอง และ งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชโครงงานสาํรวจ เปนการสํารวจความรูที่มอียูในธรรมชาติ เปนโครงงานที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู 
และนําเสนอรูปแบบตางๆอยางมีแบบแผน เพื่อใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธเรื่องดังกลาวอยาง
ชัดเจนย่ิงข้ัน 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  มีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1) กําหนดปญหาที่ศึกษา   
 ข้ันตอนท่ี 2) คาดคะเนคําตอบ   

  ข้ันตอนท่ี 3) ออกแบบรวบรวมขอมูล นักเรียนวางแผนในการหาคําตอบตามลําดับ (หัวขอ
โครงงานประกอบดวยสวนตางๆ) 1.ช่ือโครงงาน 2.หลักการและเหตุผล 3.จุดมุงหมาย 4.ข้ันตอนการทํา
โครงงาน 5.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 6.เอกสารอางอิง 

  ข้ันตอนท่ี 4) รวบรวมขอมูล  
  ข้ันตอนท่ี 5) วิเคราะหขอมูล  
  ข้ันตอนท่ี 6) สรุปผล/นําเสนอโครงงานช้ินงาน/ผลงาน 
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ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เปนการจัดโอกาสใหนักเรียนสามารถใช ความรู ความ             

ชํานาญ ทักษะที่มีอยู  สงเสริมใหเด็กไดตัดสินใจดวยตนเอง กอประโยชนโดยตรงแกนักเรียนเน่ืองจากเปน
การฝกใหนักเรียนรูจักคนควาดวยตนเอง  รวมทั้งการทํางานเปนระบบและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
ดังนี ้

1. พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง เชนการคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีเหตุผล  

2.นักเรียนเรียนรูจากการเปนผูปฏิบัติในสภาพจริง ไดรับประสบการณตรงโดยการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 
การประเมินผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การประเมินผลโครงงาน คือ  การประเมินกระบวนการ เปนการคนหา การปฏิบัติเปน 3  
ข้ันตอน ดังนี้ 1. กอนการทําโครงงาน ซึ่งประเมินผลโครงงานจากการวางแผนทําโครงงาน 2.ระหวางการ
ทําโครงงาน ซึ่งการประเมนิ ประเมินผลจากการทําโครงงานตามข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดปญหาท่ี
ศึกษา ข้ันตอนท่ี 2 คาดคะเนคําตอบ ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบรวบรวมขอมูล รวมกันวางแผนดวยการศึกษา
คนควาและดําเนินการศึกษาคนควา ข้ันตอนท่ี 4 รวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ   ข้ันตอนที่ 5 วิเคราะห
ขอมูล และข้ันตอนท่ี 6 สรุปผล/นําเสนอโครงงานช้ินงาน/ผลงาน ประเมินผลการดําเนินโครงงาน และ   
3. หลังการประเมิน ซึ่งประเมินผลจากเนื้อหาสาระและทักษะการนําเสนอ  การทํางานไดเสร็จตรงตาม
เวลา ใชเวลาอยางมีคาความรับผิดชอบ ความอดทนท่ีไดงานอยางมีคุณภาพ  การทํางานอยางตอเนื่อง  
และผลสําเร็จของช้ินงานโครงงาน โดยใชการสังเกต แบบสอบถาม วัดความรูความสามารถ การรายงาน
และแฟมผลงาน 
 

************************************************************************ 
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ใบความรูท่ี 2 สิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

    สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยู รอบตัวเราจําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคม 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในประเทศไทย 
            สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หมายถึง สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ประกอบดวย 
สิ่งไมมีชีวิต ไดแก ภูมิประเทศ อากาศ แหลงน้ํา ดิน หินและแร และ สิ่งมีชีวิต ไดแก พืช สัตว  และ
มนุษย สิ่งตาง ๆ ตองมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
สิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศไทย 
         สิ่งแวดลอมทางสังคม หมายถึง สิ่งตาง ๆ รอบตัวเราที่เกิดข้ึนจากการสรางสรรคของมนุษย 
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบและเกิดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต สามารถจําแนกได 2 
ประเภท คือ สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทางความเจริญดานวิทยาการ สรุปไดดังนี้  
1.สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม คือ สิ่งแวดลอมที่จับตองไมได แตถูกกําหนดข้ึนเพื่อใชเปน กรอบในการ
ดํารงชีวิตของกลุมคนท่ีอยูรวมกัน เพื่อใหสังคมเกิดความสงบเรียบรอยและมีความปลอดภัย  
2. สิ่งแวดลอมทางความเจริญดานวิทยาการ คือ สิ่งแวดลอมที่สามารถจับตองได สามารถเห็นไดทั่วไป 
ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกสบายและใหเกิดประโยชนแกมนุษยในการดํารงชีวิต  
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
สาระสําคัญของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในประเทศไทย สรุปไดดังนี้ 
 

โครงสรางธรณีท่ีซับซอน ทําใหเกิด
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคัญ 

ภูมิประเทศท่ีหลากหลายรูปแบบ กอใหเกิด
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

เปนแหลงกําเนิดปจจัยสี่ ในการดํารงชีวิต แหลงน้ําเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่
หมุนเวียนในระบบนิเวศ 

ภูมิอากาศจัดอยูในเขตรอนช้ืนมีอุณหภูมสิูงและ
ฝนตกชุก 

ปาไมเปนแหลงกําเนิดของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชนพืชพรรณและสัตวปา 



165 

ตัวอยางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในประเทศไทย 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สาระสําคัญ 

โครงสรางทางธรณีวิทยา 
 

 

 

 
 

- การดันตัวของเปลอืกโลก ทําใหเกิดการโคง โกง งอ 
ปรากฏเปนเทือกเขาตาง ๆ โดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือและภาคตะวันตก 
- การยุบตัวของแผนดิน ทําใหเกิดทีร่าบระหวาง
ภูเขา เชน แองแมสะเรียง 
- การทับถมของเศษหิน ดิน ทราย ตะกอนน้ํา 

ภูมิประเทศ 
 

 - เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางธรณีวิทยา 
รวมกับกระบวนการทางธรรมชาติ 
ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏในประเทศไทจําแนก
เปน 
 - ภูเขา มีความสูง 200 เมตรข้ึนไป มีลักษณะเปน
ภูเขาโดดทิวเขา และเทือกเขา พบมากในภาคเหนือ
และภาคอีสานของประเทศไทย 
 - ที่ราบสูง พบบรเิวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 - ที่ราบ มีความสงูนอยกวา 100 เมตร พบบรเิวณ
ภาคกลาง 

ดิน 
 

 - ปจจัยควบคุม ไดแก วัตถุตนกําเนิดดิน ภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ พืชพันธุ  
- ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนช้ืน จงึทําใหสภาพ
อากาศรอนและมฝีนตกชุก ทําใหดินสลายตัวรวดเร็ว 
 

แหลงน้ํา 
 
 
 
 
 

- มีความสัมพันธกับภูมิประเทศและภูมอิากาศ 
-  แหลงที่มาของนํ้ามาจาก 3 แหลงสําคัญไดแก  
    1) แหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ํา หวย หนอง 
   2)  แหลงน้ําใตดินหรอืน้ําบาดาล  3) น้ําฝน 
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ตัวอยางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในประเทศไทย 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สาระสําคัญ 

ภูมิอากาศ 
 

-  ปจจัยควบคุม ไดแก ที่ตั้งความใกลไกลพื้นดิน
และพื้นน้ํา ระดบัความสูงของพื้นที่ ภูมิประเทศที่
กั้นขวาง 
  - อุณหภูมิในประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีอุณหภูมิ
สูงตลอดท้ังป ประมาณ 27 องศา 
 - ปริมาณน้ําฝน ในประเทศไทย สวนใหญไดรับ
อิทธิพลลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต 
 - ฤดูกาล ประเทศไทยแบงออกเปน 3 ฤดูคือ ฤดู
รอน ฤดูฝน ฤดูหนาว 
- พายุ มีอิทธิพลตอประเทศไทยสวนใหญเปน
พายุหมุนเขตรอน 
 
 

พืช ปาไม และสัตวปา 
 

ปจจัยควบคุม ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
 -ปาไมในประเทศไทยแบงออกเปน3 ประเภท
ไดแก 
 - ปาไมผลัดใบ เชน ปาดิบช้ืน ปาดิบเขา ปาดิบ
แลง ปาสน ปาพร ุ
 - ปาไมผลัดใบผสม ไดแก ปาเบญจพรรณ 
 -  ปาไมผลัดใบ ไดแก ปาตังเรง็ ปาหญา 
    -ปญหาปาไมในประเทศไทย คือการถูกบุกรกุ
ทําลายจนมีปริมาณลดลงดวยสาเหตุตางๆ 
   -ปญหาสัตวปาในประเทศไทย คือ ปรมิาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว จนบางชนิดอาจสูญพันธุ 
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ตัวอยางสิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศไทย 

สิ่งแวดลอมทางสังคม สาระสําคัญ 

 การคมนาคมขนสง          - ชวยใหการเดินทาง การติดตอกันเปนอยาง
สะดวกและรวดเร็ว ทั้งภายในประเทศและระหวาง
ขยายเสนทางคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา ทาง
อากาศ และอื่นๆ เชน สรางถนนสายใหม สรางทาง
ดวน 
- เกิดปญหาตามมา คือ ความหนาแนนของ
การจราจรและมลพิษทางอากาศ 

 การพัฒนาเทคโนโลยี  - ทําใหประเทศมีโอกาสแขงขันกบัตางประเทศมาก
ข้ึนในดานเศรษฐกิจและอ่ืนๆ 
- ทําใหเกิดวิธีการและเทคโนโลยสีมัยใหม ซึ่ง
สามารถนํามาใชกบัการประกอบอาชีพทั้งในภาค
เกษตรกรรม อุสาหกรรม การคาและบริการ  
-เกิดปญหาตามมา คือ ปญหาการวางงานและ
สิ่งแวดลอมเปนพิษ 

 ความเจริญทางดานวัตถุ 
 
      

 - ทําใหมนุษยเกิดความสะดวกสบายในการดําเนิน
ชีวิต 
- เกิดปญหาตามมา คือ ทรัพยากรเสื่อมโทรมและ
หมดไป 
 
 

 ศิลปกรรมและโบราณวัตถุ  - แสดงถึงความเจรญิรุงเรือ่งและเอกลกัษณของ
ประเทศชาติ 
- โบราณสถานและโบราณวัตถุตาง ๆ เชน วัด โบสถ 
เครื่องลายคราม เครื่องปนดินเผา ถือเปนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศชาติ 
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ใบความรูท่ี 3 ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 

        จํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอยางมากและรวดเร็ว สงผลใหเกิดการกระจายตัวไปยังพื้นที่ตาง ๆ ของ
ประเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันมนุษยจะมีการปรับตัวใหเขากับ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และเปนผูกระทํา
ใหสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมและเอื้อประโยชนตอการดําเนินชีวิตให
มากที่สุดกอใหเกิดความสัมพันธและผลกระทบตาง ๆ  
        ในปจจุบันสิ่งแวดลอมทางสังคมไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตมากข้ึนโดยเฉพาะเทคโนโลยี
และวัตถุสิ่งของตาง ๆ ซึ่งเปนสวนผลักดันใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ทั้งใน
สวนของรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การต้ังถ่ินฐาน การอพยพยาย
ถ่ิน ตลอดจนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม  
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม 
        การผสมผสานกันของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม กอใหเกิดความสัมพันธ 
สรุปไดดังน้ี 
การตั้งถ่ินฐานของประชากร 
            ความอุดมสมบูรณของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ กับความกาวหนาและการพัฒนาท่ีไมหยุดนิ่ง
ของสิ่งแวดลอมทางสังคม สงผลใหประชากรสวนใหญเลือกที่ตั้งถ่ินฐานและสรางที่อยูอาศัยกันอยาง
หนาแนนในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ  เชนที่ ราบภาคกลาง แองที่ราบระหวางภูเขา 
เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ เหลาน้ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพราะปลูก รวมถึงมีความสะดวกในการ
คมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 
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วัฒนธรรม 
               วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบตอกันตอกันมา เปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณที่สําคัญ 
สะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต โดยมีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติชวยสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคใน
รูปแบบประเพณี เทศกาล ความเช่ือ และพิธีกรรม ซึ่งมีความแตกตางกัน ตามพื้นฐานของสิ่งแวดลอมทาง
สังคม เชน เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ประชากรสวนใหญในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
จึงกอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม เชน  อาชีพทํานา ทําใหเกิด
ประเพณี พิธีกรรมและความเช่ือในการทํานา เชน การลงแขกเก่ียวขาว การบูชาพระแมโพสพ การแหนาง
แมวขอฝน 
            นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศที่รอนของประเทศไทย ยังสงผลตอการแตงกาย คือ นิยมใสเสื้อผาท่ี
บางเบา ผลิตจากเสนใยธรรมชาติ หรือการประกอบอาหารที่ปรุงจากพืชธรรมชาติและสมุนไพรท่ีมีมากใน
ทองถ่ิน รวมถึงประเพณีสงกรานตที่จัดข้ึนในชวงฤดูรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกอบอาชีพ 
                ประชากรในแตละพื้นที่จะประกอบอาชีพแตกตางกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรที่มีอยู เปนตัวสนับสนุนใหเกิดการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน อาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
            "อาชีพเกษตรกรรม" ในปจจุบันอาศัยระบบชลประทานที่มนุษยสรางข้ึน รวมกับการนํา
เทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเกษตรกรรม  
            "อาชีพอุตสาหกรรม" มีความเจริญเติบโตทั้งดานจํานวนสินคา ประเภทสินคาและปริมาณ
โรงงานอยางรวดเร็วเห็นไดจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 
            "อาชีพบริการและการทองเท่ียว" มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยอาศัยความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ที่กอใหเกิดลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ เชน ภูเขา แมน้ํา 
ถํ้า น้ําตก ชายหาด ทะเล เพื่อประโยชนและความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตของมนุษย จึงมีการ
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ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหกลายเปนสิ่งแวดลอมทางสังคมซึ่งนับวันจะมีเพิ่มมากข้ึนและมี
ความซับซอนข้ึนจนเกิดความไมสมดุล กอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ ตามมาดังนี้ 
    1)  อพยพยายถ่ินฐาน 
            การอพยพยายถ่ินฐาน สวนใหญมีสาเหตุมาจากความอุดมสมบูรณของพื้นทีเ่ดิมลดนอยลง ทําให
เกิดการเพราะปลูก เลี้ยงสัตว ไดผลผลิตนอยลงรวมถึงมีความตองการพ้ืนที่ทํามาหากินเพิ่มข้ึน  เพราะ
จํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนประกอบกับความสะดวกสบายของการคมนาคมขนสง  และรายไดที่มั่นคง
มากกวาการทําเกษตรกรรมในพื้นท่ีเดิม จึงสงผลใหเกิดการอพยพออกจากถ่ินฐานเดิมไปสูแหงใหม การ
อพยพ ยายถ่ินฐานไปสูถ่ินฐานใหม ทําใหเกิดความหนาแนนของประชากร  กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
และปญหาสังคมตาม 
      2) การพัฒนาท่ีไมยั้งยืน  
            จากการท่ีประชากรวันทํางานสวนใหญมีการอพยพเขาสูเมืองหลวงมากข้ึน ทําใหชุมชนเดิม
เหลือเพียงผูสูงอายุและเด็ก จึงทําใหการพัฒนาชุมชนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ประกอบกับทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในชุมชนเดิมเสื่อมโทรมและลดนอยลง  ขาดบุคลากรในการอนุรักษและฟนฟู ทําให
กลายเปนพื้นที่เสื่อมโทรมในที่สุด เกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคมของ
ชุมชน 
       3) ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง 
            เมื่อจํานวนประชากรในประเทศเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการพัฒนาดานเทคโนโลยี และการ
เติบโตของอุตสาหกรรมจึงมีการนําเสนอทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็วและ
ฟุมเฟอย อีกทั้ งยั งขาดการควบคุมและการดูแลอยางมีประสิท ธิภาพจึงสงผลใหปริมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง 
        4) เกิดความเสื่อมโทรม 
            การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะการขนสงเสริมใหเกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ยอมสงผลดีตอประเทศในดานการติดตอคาขายระหวางประเทศ ทําใหธุรกิจการสงออกขยายตัวเพิ่มข้ึนแต
ในขณะเด่ียวกันกอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรม ดังนี้ 
            - ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เนื่องจากการนําเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม
เขามาใช เชน การใชยาฆาแมลง ปุยเคมี กระบวนการในการเพ่ิมพลผลิตทางเกษตร ทําใหดินขาดธาตุ
อาหารและเกิดการเสื่อมโทรม การปลอยน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและบานเรือนโดยไมมีการบําบัด 
ทําใหเนาเสีย 

  - ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางสังคม เนื่องจากมลพิษที่เกิดข้ึน สงผลใหสิ่งกอสรางที่
มนุษยสรางข้ึนและโบราณสถานอันเปนเอกลักษณของประเทศชาติ  เชนวัด เจดีย พระธาตุ เกิดความ
เสียหาย ชํารุดและเสื่อมโทรม  
ที่มา:https://sites.google.com/site/socialofeducation สืบคนเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
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ใบความรูท่ี 4 แนวทางการใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

            มนุษยตองพึงพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตและพัฒนาชุมชน การใชทรัพยากร
ตาง ๆ โดยขาดหลักการและแนวทางในการจดัการท่ีถูกตองและเหมาะสม ยอมสงผลใหเกิดการขาดแคลน 
เสื่อม โทรมและเกิดผลเสียตอ  อนาคตของชุมชนในระยะยาวทําให เกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน 
ไดแก  ทรัพยากรปาไม  ทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรรมชาติทําใหเกิดแหลงทองเท่ียว  
แนวทางการใชทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืน 
    แนวทางการใชทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืนหรือใชไดนานข้ึน  สามารถจําแนกไดเปน 2 แนวทาง
สําคัญ คือ 
        -    แนวทาง การจัดการดานมนุษย 
        -    แนวทาง การจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
            การปฏิบัติโดยอาศัยแนวการจัดการท้ังสองดานควบคูกันนั้นเปนการกระตุนใหทุกคนมี จิตสํานึก
รูคุณคาของทรัพยากร และสงผลใหคนในชุมชนไดรับประโยชนจากทรัพยากรอยางย่ังยืน ในขณะเดียวกัน
ทรัพยากรยังมีระยะเวลาในการฟนฟูไดเองตามธรรมชาติ 
แนวทางการใชทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืน 
 แนวทางการจัดการดานมนุษย 
    -    สรางจิตสํานึกหรือความตระหนักแกประชาชนดานทรัพยากร 
    -    สรางเจตคติและทัศนคติแกประชาชนดานทรัพยากร 
    -    สรางลักษณะและการมีสวนรวมแกประชาชนดานทรัพยากร 
แนวทางการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
    -    สงเสริมดานการดูแลและรักษาทรัพยากร 
    -    สงเสริมดานการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการใหม ๆ  
    -    สงเสริมดานการอนุรักษทรัพยากร 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
ที่มา:https://sites.google.com/site/pooboripok/dawnhold สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
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คนลุมน้ําสงครามเสนอแผนการจดัการทรัพยากรโดยชมุชนทองถิ่น 
โดย : ศูนยขอมูล กป.อพช.อีสาน 

สกลนคร/24 เมษายน 2547 สถาบันราชภัฏสกลนคร ชมรมอนุรักษฟนฟูลุมน้ําสงคราม   มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ สถาบัน
ราชภัฏสกลนคร รวมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เครือขายสาขานโยบายการจัดการทรัพยากรนํ้า เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอีสานกลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา และกลุมศิลปะลุมน้ําสงครามจัดสัมมนา แผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนลุ มน้ําสงคราม
ตอนลาง : มหกรรมวิถีชุมชนลุมน้ําสงครามโดยมีผูเขารวมสัมมนา จากเครือขายลุมน้ําสงครามตอนลาง เครือขายลุมน้ําอีสาน และเครือขาย
ภาคประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานทองถิ่น กวา 700 คนเขารวมแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง เกิดจากความรวมมือกันของชาวบานกวา 30 ชุมชนในพ้ืนที่ลุมน้ําสงครามตอนลางรวมกันจัดทําขึ้นมา การจัดทําแผนการจัดการ
ทรัพยากรลุมน้ําสงครามน้ีเริ่มตนขึ้นภายหลัง การถกเถียงเร่ืองโครงการพัฒนาลุมน้ําสงครามขึ้นมาและไมตองมีการพัฒนาแบบเข่ือน จึงคิด
โครงการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรลุมน้ําโดยชุมชนนี้ขึ้นมา 

นายสินสมุทร พักตรพรหม ที่ปรึกษาอาวุโสชมรมฟนฟูลําน้ําสงคราม กลาววา แมน้ําสงครามเปนแมน้ําหลักของอีสานที่มีปลา
อรอย มีปลามาก ปลาน้ําสงครามกับปลาน้ําโขง เปนปลาชนิดเดียวกัน แตตอนนี้ชุมชนลุมน้ําสงครามเดี๋ยวนี้ไมเหมือนเกา ชาวบานกวา
สามสิบหมูบานมารวมตัวกันวิเคราะหวาทําไมปลาถึงไมมี จึงรูปญหาที่ปลาถูกทําลายคือสารเคมี เคร่ืองมือจับปลาก็พัฒนาขึ้น ฉะน้ัน
ยุทธศาสตรเกิดขึ้นมาในชุมชนเพราะรูปญหา เลยมาหาทางแก ทางแกคือกลยุทธที่ชาวบานไดรวมกันแกคือ หนึ่ง อยากฟนฟูปาบุงปาทามให
มีสภาพดีขึ้น มีโครงการใหมีวังปลาทุกหมูบานปกเขตไวหามลง อันนี้เปนกฎเกณฑของหมูบาน 

นายสุริยา โคตะมี เลขานุการชมรมอนุรักษฟนฟูลุมน้ําสงคราม กลาววา การจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนลุมนํ้า
สงครามตอนลางนี้พัฒนาข้ึนมาจากฐานความรูของชุมชนโดยเนื้อหาของแผนนํามาจากขบวนการพบปะพูดคุยกันในชุมชนลุมน้ําสงคราม 30 
ชุมชนซ่ึงลวนมีแนวคิดเปนเอกลักษณ เนื่องจากเราเห็นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและแผนน้ันมีอยู 5 ดานคือ ดานแรกคือการจัดทํา
ขอมูลทรัพยากรชุมชน เพ่ือทราบปญหา โดยเราจะถามกันเก่ียวกับวิถีชีวิตหาปลาเปนอยางไร หนอไมเปนอยางไร เปนเสียงเดียวกันคือ
ลอแหลมตอความลมสลายจนเปนประกายความคิดรวมกันเฝาระวังทรัพยากรที่มีเหลืออยูนอยเต็มที ไมใหมีการทําลายมากข้ึนและดานที่ 2 
คือการพัฒนารูปแบบในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู เชนปาก็เร่ิมจากรักษาของเดิมที่มีอยูแลว และมีการปลูกเสริมเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้โดยชวยกัน
หารูปแบบในการรักษา เชน จัดทําเขตอนุรักษ วังปลารวมกับชาวบานเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต ซ่ึงชุมชนไดใหความรวมมือและตอบ
รับคอนขางมาก ทั้งนี้มีเปาหมายเพ่ือสรางความมีอยูมีกินในชุมชน ดานที่ 3 คือการสรางเครือขายรวมกันนอกเหนือจากการสรางเครือขายที่
ยุติการสรางเขื่อน ปจจุบันมีการสรางเครือขายในการจัดทําเขต     วังปลา มีประมาณ 30 ชุมชนเปนเขตนํารองในลุมน้ําสงคราม กิจกรรม
การสรางแนวคิด ผูนําชุมชน อบต.อบจ. สรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน ดานที่ 4 การสืบทอดใหกับลูกหลาน
โดยผูใหญไดเลาความเปนมา ถายทอดภูมิปญญาใหลูกหลาน สรางแนวคิดใหกับลูกหลานไดเล็งเห็นและสรางความตระหนักรวมกัน เปนการ
สบืทอดจากคนเฒาคนแกสูลูกหลาน ดานที่ 5 คือการ สืบทอดจากคนเฒาคนแกสูลูกหลาน ดานที่ 5 คือการสรางกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น นี้คือแนวทางที่เรารวมกันคิดคนพัฒนาเปนแผนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนขึ้นมาดานนายวีรวัธน ธีรประสาธน 
ประธานมูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ กลาวเพ่ิมเติมวาการทําแผนแมบทเปนเร่ืองที่มีความจําเปนอยางยิ่งเราเห็นปญหาและอยากจะแกไข
ปญหาแผนแมบทแบบนี้ยังไมเคยเห็น และถือวาเปนแผนของภาคประชาชนฉบับแรกของไทย จงภูมิใจและทําใหสําเร็จอาจารยศรีศกร กลาว
เพ่ิมเติมวาจากการเสนอแผนเร่ืองการจัดการทรัพยากรชุมชนนั้นมี     การจัดวังปลานับเปนความเคลื่อนไหวที่ดี ควรเคล่ือนไหวเชนนี้ทั้ง
ราชอาณาจักร พูดถึงระบบนิเวศ ปา แมน้ํา ทาม นาขาว นั่นเปนเร่ืองของนิเวศที่เราอยูอันเปนระบบนิเวศทางวัฒนธรรมเปนการปรับตัวเองเพ่ือ
ประโยชนรวมกัน ในสภาพแวดลอมเหมือนกัน ฉะนั้นลุมน้ําสงครามตองเปนการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะที่ตองใชรวมกัน คนลุมน้ําสงคราม
สรางประเพณีที่จะดูแลทรัพยากร และอยูดวยกันใชทรัพยากรรวมกัน ความรูอันนี้คือสิ่งที่ตองไปสอนเด็ก ครูจะทําหลักสูตรทองถิ่นแล ะ
ความรูที่ถายทอดมาในลุมน้าํสงครามน้ีจะเปนความเขมแข็งจากขางลางและจะเปนสิ่งที่ตอสู การอยูรอดตองสรางและรักษาความสัมพันธ
ของคนกับสิ่งแวดลอมและของคนกับคน

ใบความรูท่ี 5 
ตัวอยางสถานการณ การจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชนของคนลุมน้ําสงครามการจัดทํา

แผนการใชทรัพยากรในชุมชน 
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ใบงานท่ี 1 
เรื่อง  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกบัสิง่แวดลอมทางสงัคม 

ช่ือ……………………………………….เลขที…่………………………………….ช้ัน………………………………………
วันที่…………………………………………… 

 
 

 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนแบงกลุมรวมกันสนทนาเกีย่วกับสิง่แวดลอมทางธรรมชาติกับสิง่แวดลอมทางสังคมใน
ภูมิภาคที่นักเรียนสนใจมา 1 ภูมิภาค  จากนั้นใหนักเรียนสรุปลงในแผนภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
……………………………… 
 

ภูมิภาค………..……… 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
……………………………… 
 

วัฒนธรรมประเพณ ี
……………………………… 
 

อาชีพของคนในชุมชน 
…………………………………… 
 

ทรัพยากร 
……………………………… 
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ใบงานท่ี 2 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในประเทศไทย 
และผลของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน 

 
 

 
ใหนักเรียนสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในประเทศไทยและตอบคําถามลงในแผนภาพ 
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเกิดจากสาเหตุอะไรบาง 
 
 
 
 
 
 
 
             สาเหตุ 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

…………………………
…………………………
………………… 

…………………………
…………………………
………………… 

ธรรมชาติในประเทศไทย 
1.  ธรรมชาติเดิมมีลักษณะ 
     อยางไร 
………………………………………
………………………………………
……………………………………. 
……… 
2.  ธรรมชาติปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร
………………………………………
………………………………………
…………………………………….. 
 

4.  การเปล่ียนแปลงน้ีทําให 
     เกิดผลกระทบอยางไร 
………………………………………
………………………………………
……………………………………. 
………………………………………
……………………………………… 
………………………………………
………………………………………
……………………………………. 
 

นักเรียนควรมีคุณธรรมในเรื่องใดทีจ่ะชวยแกปญหาการทําลายธรรมชาติ (เขียนเครื่องหมาย        
ลงใน    หนาคําตอบที่ถูกตอง) 
              ใฝเรียนรู               มีจิตสาธารณะ         รักความเปนไทย 
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ใบงานท่ี 3 
เรื่อง  การใชทรัพยากรในชุมชนอยางยั่งยืน 

ใหนักเรียนสํารวจปญหาการใชทรัพยากรประเภทตาง ๆ  ในชุมชนแลวเลือกมา  1  ประเภท  เพื่อจัดทํา
แผนการใชทรัพยากรในชุมชนแบบงาย ๆ  และตอบคําถาม 
  
แผนการใชทรัพยากรในชุมชน 
ช่ือแผน : 
_______________________________________________________________________ 
การวิเคราะห 

ปญหาทรัพยากร 
________________________________________________________________ 

สาเหตุของปญหา  
การวางแผน _____________________________________________________________ 
 การวางแผนแกปญหา _______________________________________________ 
การดําเนินการ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
การติดตามผล 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
การประเมินผล 
_________________________________________________________________________ 
การมีสวนรวมในการแกปญหาสิ่งแวดลอมสอดคลองกับคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคขอใด 
              มีจิตสาธารณะ                 ใฝเรียนรู                     รักความเปนไทย 
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ใบงานท่ี  4    การทําโครงงาน 

 
 

 
 

ช่ือโครงงาน 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
  ผูรับผิดชอบผูรับผิดชอบ  

11..    …………………………………………………………………………………………………………………………เลขที่เลขที่……………………………………....        หัวหนากลุมหัวหนากลุม  

22..  …………………………………………………………………………………………………………………………..  เลขที่เลขที่……………………………………....          รองหัวหนากลุมรองหัวหนากลุม  

33..  …………………………………………………………………………………………………………………………  เลขที่เลขที่……………………………………....              เลขานุการเลขานุการ  

44..  …………………………………………………………………………………………………………………………  เลขที่เลขที่……………………………………....                กรรมการกรรมการ  

55..  …………………………………………………………………………………………………………………………  เลขที่เลขที่……………………………………....                กรรมการกรรมการ  

66..  …………………………………………………………………………………………………………………………  เลขที่เลขที่……………………………………....                กรกรรมการรมการ  

  

  

  

  

ช่ือครูที่ปรึกษาช่ือครูที่ปรึกษา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………....  

สถานศึกษา   โรงเรียนบานหนองสองหอง    ที่ตั้ง   หมู สถานศึกษา   โรงเรียนบานหนองสองหอง    ที่ตั้ง   หมู 77  ตําบลชําแระตําบลชําแระ  
อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี   โทรศัพท  อําเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี   โทรศัพท  003322--772200007755  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี  เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี  เขต 22  
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1.ช่ือโครงงาน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.จุดมุงหมาย  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.ข้ันตอนการทําโครงงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.เอกสารอางอิง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการทําโครงงาน 
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แบบบันทึกขอมูลการลงภาคสนาม 
กลุม……………………………………………. 

สิ่งที่ตองการศึกษา………………………………………………………………………………………………………… 
วัสดุ/อุปกรณในการทํา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีการ/ข้ันตอนการทํา………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สถานท่ี…………………………………………………………ระยะเวลา………………………………………………… 
ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ ของชุมชนท่ีเหมาะแกการทําอาชีพนี้คือ…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกระทบดานบวกตอสิ่งแวดลอมของการประกอบอาชีพอาชีพนี้คือ…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมของการประกอบอาชีพอาชีพนี้คือ…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผูใหขอมูลช่ือ…………………………………………………………..อายุ………………..ป 
บานเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินโครงงาน 
***************************************** 

กลุมที…่…..ช่ือโครงงาน……………………………………………..……………………………. 
การประเมินโครงงานหลังจากการทําโครงงานสิ้นสุดลง  มีหลักเกณฑการประเมินดังนี้ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได หมายเหตุ 
  1.รายงานโครงงาน 
    1.1 รูปเลมรายงานมีสวนประกอบ ครบถวน 
    1.2 เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(5) 
3 
2 

 
……………. 
…………… 

 

1. หลักการและเหตุผลของโครงงาน 
1.1 ความนาสนใจ 
2.2 ประโยชน  การนําไปใช 

(5) 
2 
3 

 
…………… 
…………… 

 

2. การดําเนินการ 
2.1 การวางแผน/เตรียมการ 
2.2 สอดคลองกับบทเรียน 
2.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
2.4 สอดคลองกับจุดประสงคโครงงาน 
2.5 ความรวมมือของสมาชิกในกลุม 

(10) 
2 
2 
2 
2 
2 

 
…………….. 
…………… 
…………….. 

…………………
……………….. 

 

3. เนื้อหา 
3.1 การรวบรวมขอมูล 
3.2 การสรุปขอมูลเปนองคความรู 

(10) 
5 
5 

 
………….. 
…………… 

 

4. การนําเสนอ 
4.1 การใชภาษาในการนําเสนอ 
4.2 การสื่อความหมายใหเขาใจ 

(10) 
5 
5 

 
………….. 
…………… 

 

รวม 40 …………..  
 

ลงช่ือ……………………………………………… 
(………………………………..……………) 

ผูประเมิน 
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แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติโครงงาน 
********************************************** 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนอานขอความแลวพิจารณาวามีความรูสึกตรงกับคําตอบใด  แลวให 
             เขียนเครื่องหมาย  / ลงในชองนั้น 
  3   หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง  2 หมายถึง ปฏิบัติบอยครั้ง 
  1 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง  0 หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ หมายเหตุ 

3 2 1 0 

1. นักเรียนไดฝกทักษะและกระบวนการทํางานอยาง 
    เปนระบบ 

     

2. นักเรียนปรึกษางาน และวางแผนการทํางานกับ   
   เพื่อนอยางมีเหตุผล 

     

3. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม  
    โครงงาน 

     

4. นักเรียนปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข      

5. นักเรียนชวยเหลือทํางานอยางสม่ําเสมอ      

6. นักเรียนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการท      
   โครงงาน 

     

7. นักเรียนฝกฝนคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ี 
   หลากหลาย 

     

8. นักเรียนทํางานท่ีกลุมมอบหมายใหทําจนเสร็จ    
   ทันเวลา 

     

9. นักเรียนยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน      

10.นักเรียนพึงพอใจกับผลงานกลุมของตนเอง      

รวม      
 
เกณฑการสรุปผล ดีเย่ียม (3)  20-30   คะแนน   ดี (2)      10 - 19   คะแนน   
         ผาน (1) 10-18  คะแนน  ไมผาน (0) 0 - 9      คะแนน 
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คําช้ีแจง แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบปรนัย    ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 
ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 45 นาที ใหนักเรียน ( ) ทับหนาขอ ก ข ค หรือ ง ที่ถูกตองที่สุด
เพียงคําตอบเดียว แตถาตองการ เปลี่ยนคําตอบ จาก ก เปน ข ให    ขีดทับขอเดิมแลวเลือกขอใหม  
  

                                              
 

 
สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด 
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ตัวช้ีวัด  มาตรฐาน  ส 5.2  ป .6/1  วิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับ
สิ่งแวดลอมทางสังคมในประเทศ 
 
 
1.   ขอใดกลาวถึงความหมาย “สิ่งแวดลอม” ไดถูกตอง 

ก. สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเรา 
ข. สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเรา ประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

       ค. สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเรา ประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ       
           มนุษยสรางขึ้น 
       ง. สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเรา ประกอบดวยสิ่งแวดลอมาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม  
          ซึ่งตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 

 
2.  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยอยูในเขตรอนช้ืน วัฒนธรรมใดไมสอดคลองกับลักษณะ  
     ดังกลาว  
     ก.  การใสสูทและผูกเนคไท  
     ข.  ประเพณีการแขงเรือในพื้นที่ภาคกลาง 
     ค.  ใชสมุนไพรเปนสวนประกอบของอาหาร 
     ง.  ประเพณีขอฝนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน-หลังเรียน) 
          เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 



182 

3.  ขอใดเปนปจจัยที่สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง  
     ก. การเกิดภัยธรรมชาติ    
     ข. จํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
     ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด   
     ง. การประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

 
4. ประโยชนทางออมของปาไมที่มีตอมนุษยคือขอใด  

ก. เปนแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ 
ข. เปนแหลงสมุนไพรและยารักษาโรคตางๆ 
ค. เปนที่อยูอาศัยของสัตวปาทําใหเกิดความสมดุล 
ง. เปนสิ่งที่ชวยปองกันน้ําทวม และภัยธรรมชาติตางๆที่เกิดข้ึน 

 
5. หากมนุษยขาดการจัดระบบดูแลทรัพยากร จะเกิดผลเสียที่สําคัญขอใด  

ก. วัฒนธรรมสูญหาย 
ข. อาชีพเกษตรกรรมลดลง 
ค.  การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ง.  อาชีพบริการและการทองเท่ียวไมเปนที่นิยมในนักทองเทียว 

 
6. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม  

ก. การปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ลุม 
ข. การปลูกพืชแบบข้ันบันไดบริเวณท่ีดอน 
ค. ประชากรอาศัยอยูหนาแนนตามพื้นที่ราบลุม 
ง. การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณภูเขาเปนแหลงทองเท่ียว 
 
 

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด 
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ตัวช้ีวัด  มาตรฐาน  ส 5.2  ป.6/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน และผลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
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สาระที่ 5  ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ส 5.2  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิด 
การสรางสรรควัฒนธรรม  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร และส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ตัวชี้วัด  มาตรฐาน  ส 5.2  ป.6/3 การจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน 

7. เหตุผลใดจึงควรใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสด ในการบํารุงทรัพยากรดิน  
ก. เพราะมีราคาถูก     
ข.   เพราะไมมีสารพิษตกคาง 
ค.   เพราะหาไดงายในชุมชน  
ง.   เพราะสามารถทําไดเอง 
 

8. บุคคลใดตอไปน้ีมีวิธีการอนุรักษดินที่ถูกวิธีที่สุด  
ก. กอง  มีการปลูกพืชหมุนเวียน 
ข. แกว  มีการปลูกพืชซ้ําๆกันตลอด  
ค. กลา  เผาวัชพืชแทนการฆากําจัดสารเคมี 
ง. กั้ง   มีการใสปุยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารลงในดิน 

 
9. ขอใดเปนแนวทางการอนุรักษแรธาตุที่ถูกตอง  

ก. เก็บเอาไวโดยไมใช 
ข. ขุดมาใชใหนอยที่สุด 
ค. ใชแรธาตุใหนอยแตเกิดประโยชนมาก 
ง. เมื่อใชแลวสรางใหมข้ึนทดแทน 

 
10. ขอใดเปนผลเสียจากการท่ีพื้นที่ปาไมในประเทศไทยถูกทําลายลง  
 ก. ทําใหมีพื้นที่ทําเกษตรมากขึ้น 
 ข. ทําใหมีพื้นที่สรางเข่ือนกักเก็บน้ํา 
 ค. ทําใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติ 
 ง. ทําใหมนุษยมีที่อยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้น 
 
11.  นักเรียนจะมีสวนรวมในการลดปญหาภาวะโลกรอนไดอยางไร  
      ก.   คัดแยกขยะกอนเผา    
      ข.   ตัดตนไมตามความตองการ 
      ค.   ปลอยน้าํเสียลงในแหลงน้ํา 
      ง.   ใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติก 
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12.  ใครเปนผูตัดสินใจในการวางแผนการใชทรัพยากรในชุมชน  
      ก.   หนวยงานของรัฐ 
      ข.   คนในชุมชนทุกคน 
      ค.   นายทุนและผูมีอิทธิพล 
      ง.   หัวหนาชุมชนเปนผูตัดสินใจ 
 
13.  ขอใดเปนแนวทางการใชทรัพยากรในชุมชนอยางย่ังยืน  

 ก.   สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากร  
 ข.   หาแนวทางการอนุรักษดวยวิธีการใหม ๆ 
  ค.   ใชหลักการอนุรักษทรัพยากรท่ีเปนแบบสากล 
  ง.   ดูแลรักษาและใชทรัพยากรเฉพาะเทาที่จําเปน 
 

14.  การวางแผนการใชทรัพยากรในชุมชนมีประโยชนอยางไร  
 ก.  ทําใหมีทรัพยากรใชไมจํากัด 
     ข.   ทําใหทรัพยากรลดลงอยางรวดเร็ว 
     ค.   ทําใหมีทรัพยากรใชไดถึงรุนลูกหลาน 
     ง.   ทําใหมีทรัพยากรสงออกไปขายตางประเทศ 
 
15. ข้ันตอนสุดทายของของการจัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชนคือขอใด  

ก. คาดคะเนคําตอบ 
ข. กําหนดปญหา 
ค. สรุปผลวิเคราะห 
ง. การประเมินผล 

 
16.  การปฏิบัติตนในขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษแหลงทองเท่ียว  
     ก.   ติดปายหามทิ้งขยะบริเวณแหลงทองเท่ียว  
     ข.   ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของแหลงทองเท่ียว 
     ค.   เก็บทรัพยากรธรรมชาติจากแหลงทองเท่ียวมาเปนของที่ระลึก 
     ง.    แจงเจาหนาที่ทันทีเมื่อพบแหลงทองเท่ียวถูกทําลายเปนจํานวนมาก 
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17.  ขอใดคือประโยชนของแผนการใชทรัพยากรในชุมชนในแหลงน้ําสาธารณะของชุมชน  
     ก.    มีแหลงน้ําใหนักเรียนไดเลนกับเพื่อนๆ 
     ข.    มีแหลงน้ําสามารถนํามาใชประโยชนได   
     ค.    มีแหลงน้ําใชในการฝกหัดวายน้ําของคนในชุมชน   
     ง.     แหลงน้ําของชุมชนสะอาดและมีแหลงจับสัตวน้ํามาขาย 
 
18.  การใชทรัพยากรอยางย่ังยืนจะสงผลอยางอยางไรตอชุมชน 
      ก.  ทรัพยากรหมดไปอยางชาๆ 
      ข.  เกิดความเสียสมดุลทางธรรมชาติ 
      ค.  มีทรัพยากรธรรมชาติใชถึงรุนลูกหลาน 
      ง.  ชุมชนเปนที่ยอมรับของคนท่ัวไปและในสังคม 
 
19.  ขอใดเปนแนวทางการจัดการดานมนุษยในดานการดูแลรักษาทรัพยากร  

  ก.  จัดทําแผนการใชทรัพยากรในชุมชน  
  ข. รวมกันควบคุมมลพิษในกิจกรรมตางๆ 
  ค.  ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช ใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร 
 ง.  จัดเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการใชทรัพยากร 
 

20.  นักเรียนจะชวยกันอนุรักษทรัพยากรแหลงน้ําไดอยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 
     ก.  ลงไปเก็บขยะในแหลงน้ํา 
     ข.  ตักเตือนผูที่ทิ้งขยะลงแหลงน้ํา 
     ค.  เปนแกนนําในการเดินรณรงคอนุรักษแหลงน้ํา 
     ง.  ไมทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแหลงน้ําของชุมชน 
 
21. ขอใดกลาวถึงความหมายของโครงงานที่ถูกตองที่สุด  
     ก.   กิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง  
     ข.   กิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 
     ค.   กิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง และใชกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร 
     ง.   กิจกรรมท่ีใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูผูสอนเปนผูให  
          คําปรึกษาตามความสามารถและความสนใจ ใชกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร  
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22.  การทําโครงงานประเภทสํารวจ เรื่องอาชีพในชุมชน เราสามารถนําไปใชใน 
      ชีวิตประจําวันไดอยางไร  

ก. วางแผนการทํางานสงครู 
ข. จัดสรรเก่ียวกับการใชทรัพยากร 
ค. วางแผนการทํางานเม่ือเราตองการสํารวจขอมูลนั้นๆ 
ง. จัดการกับการดําเนินชีวิตในแตละวันของเราและคนในครอบครัว 

 
23.  การเรียนรูแบบโครงงานมีประโยชนกับนักเรียนอยางไร  

ก. มีความสนุก และความตื่นเตน 
ข. ไดความรูใหม และประสบการณตรง 
ค. ไดผลงานสงครูที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ 
ง. ไดรูจักนิสัยเพื่อนในกลุมที่อยูกับเรามากข้ึน 

 
24. วิธีการเรียนรูแบบโครงงาน จากการศึกษาเรื่องอาชีพในชุมชน มีความสําคัญและมีประโยชน  
      อยางไรตอตัวนักเรียน  
     ก.  ฝกการลงภาคสนามดวยตนเอง  
     ข.  เรียนรูจากการเปนผูปฏิบัติในสภาพจริง 
     ค.  ไดรับประสบการณตรงโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองและพัฒนาทักษะการคิด 
     ง.  ฝกความกลาแสดงออก ไดรูจักเพื่อนมากขึ้นและรูจักอาชีพตางๆในชุมชนของตนเอง 

 
25. โครงงานประเภทสํารวจ เรื่องอาชีพในชุมชนท่ีนักเรียนใชในทําโครงงาน นักเรียนใชวิธีการหา  
     ขอมูลที่หลากหลายอยางไรบาง  
     ก.  สังเกต การต้ังสมติฐาน  สัมภาษณ 
     ข.  การคาดเดาคําตอบ สอบถาม   สัมภาษณ 
     ค.  ลอกเลียนแบบ  สอบถาม  สังเกตการณ 

ง.  การต้ังสมติฐาน  การคาดเดาคําตอบ สัมภาษณ 
 
26. นกัเรียนสามารถนําวิธีการทําโครงงานไปใชไดกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ไดหรือไมอยางไร    

ก.  ได เพราะ  เปนพื้นฐานในการหาคําตอบเอง โดยครูไมตองบอก    
ข.  ได เพราะ  ใชวิธีการลงมือคนควาหาคําตอบ โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ค.  ไมได เพราะคนละรายวิชากัน ไมสามารถนํามาใชดวยกันไดแตละวิชาจะมีการสอนตางกัน 
ง.   ไมได เพราะ ไมมีความจําเปนตองใชวิธีการของโครงงานเพราะมีความยุงยากซับซอน และใช  
      เวลามาก 
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27. การเลือกซื้อสินคาที่มีข้ึนภายในชุมชน เชน ไมกวาดทางมะพราว ตะกราไมไผ และผักปลอด 
      สารพิษ  มีประโยชนอยางไร  

ก. มีราคาถูกเพราะผลิตไดในชุมชน    
ข.  หาซ้ือไดงายเพราะอยูในชุมชน 
ค.   ประหยัดคานํ้ามันในการเดินทางไปซื้อที่ไกลกวา 
ง.   เปนการอนุรักษภูมิปญญา และสงเสริมการใชสินคาในชุมชน 
 

28. ขอใดมีความสัมพันธกับภูมิประเทศมากที่สุด 
ก. ผูที่อยูปามักประกอบอาชีพบริการ 

ข. ผูที่อยูบริเวณท่ีราบลุมมักประกอบอาชีพเพาะปลูก 

ค.  ผูที่อยูติดทะเลมักประกอบอาชีพหาของปา เชน เห็ด หนอไม 
ง. ผูที่อยูบริเวณท่ีราบลุมมักประกอบอาชีพขับรถบริการ รับ-สง ผูโดยสาร 

 
29. ขอใดคือประโยชนของการที่เกษตรกรปลูกผักไรสารพิษ  

ก. ผูบริโภค เพราะไดรับประทานผักที่มีราคาถูก 
ข. เกษตรกร ไมตองซื้อสารเคมีเพราะสามารถทําเองได 
ค. ดินเสื่อมคุณภาพเพราะไมไดธาตุอาหารเพ่ิมมากขึ้น 
ง. ระบบธรรมชาติไมมีสารพิษตกคางและสามารถปริโภคไดอยางปลอดภัย เกษตรกรก็ไมเสี่ยงตอ

สารพิษเขาสูรางกาย 
 
30. ขอใดเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ  

ก.  คุณวุฒิการศึกษา 
     ข.  เจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 
     ค.  ความอดทน ขยัน  และความรักในอาชีพ 
     ง.  ความตองการของผูบริโภคสินคาในประเภทนั้นๆ 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน-หลังเรียน) 
เรื่องสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 
ขอ 1 ง ขอ 25 ก 
ขอ 2 ก ขอ 26 ข 

ขอ 3 ข ขอ 27 ง 
ขอ 4 ง ขอ 28 ข 

ขอ 5 ค ขอ29 ง 
ขอ 6 ค ขอ 30 ค 

ขอ 7 ข  

ขอ 8 ก  

ขอ 9 ค  

ขอ 10 ค  

ขอ 11 ง  

ขอ 12 ข  

ขอ 13 ก  

ขอ 14 ค  

ขอ 15 ง  

ขอ 16 ค  
ขอ 17 ข  

ขอ 18 ค  

ขอ 19 ก  

ขอ 20 ง  
ขอ 21 ง  

ขอ 22 ค  

ขอ 23 ข  

ขอ 24 ค  
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
  คํา ช้ีแจง  แบบทดสอบวัดความสามารถในการ คิดอยางมี เหตุผล  เปนแบบปรนัย                     
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 45 นาที  ใหนักเรียน ( ) ทับ
หนาขอ ก ข ค หรือ ง ที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แตถาตองการ เปลี่ยนคําตอบ จาก ก  เปน ข ให    

  ขีดทับขอเดิมแลวเลือกขอใหม   
 

                                         
 

 

1.  จากขอความ “การมีขยะในสถานที่ทองเท่ียว  ยอมสงผลใหไมมีนักทองเท่ียวเขามาท  ประเทศก็
จะเกิดการสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว”  จากขอความดังกลาวขยะไดสงผลเสียตอทุกขอซึ่งมี
ขอใดตอไปนี้ที่มีเหตุผลสอดคลองกับขอความดังกลาว 
ก. การเกิดโรคภัย เพราะขยะเปนแหลงเพาะเช้ือโรคทําใหนักทองเท่ียวเปนโรคภัยตางๆได 
ข. การเกิดการอพยพ เพราะขยะสงกลิ่นเหม็นและเสียสุขภาพจิตผูคนจึงอพยพและไมมี

นักทองเท่ียวมา 
ค. การเกิดการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ เพราะไมมีนักทองเท่ียวเขามาเที่ยวประเทศก็จะขาด

รายได 
ง. เกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เพราะสถานที่ทองเท่ียวมีขยะทําใหแหลงทองเท่ียวไม

สะอาด นักทองเท่ียวไมมา 
 
จากขอความตอบคําถาม ขอ 2 -3  
 
 
 
 

2. การไปรวมพิธีทําบุญตักบาตรท่ีวัดในวันสําคัญทางศาสนาซึ่งเปนสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ดาน
ศาสนา นักเรียนจะแตงกายตามขอใดตามความนิยมของวัฒนธรรมไทย 
ก. จูน  เพราะ เปนที่ยอมรับของสังคม 
ข. จูน  เพราะ แตงกายสุภาพเรียบรอย 
ค. นุน  เพราะ กําลังเปนที่นิยมดีในหมูวัยรุน 
ง. นุน เพราะ ทันสมัยดีทําใหไมตกเทรนดที่กําลังมาแรง 

 
 
 
 

จูน แตงกายดวยเสื้อสีขาวแขนยาว  กระโปรงคุมหัวเขาสีสุภาพ  สวนนุน แตงกายตาม   แฟช่ัน 
เสื้อแขนกุดสีสม  กระโปรงสั้นสีน้ําตาล  ทั้งสองคนไปรวมพธีิทําบุญตักบาตรที่วัดในวันสําคัญ
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3. การไปรวมพิธีทําบุญตักบาตรท่ีวัดในวันสําคัญทางศาสนาเพ่ือเปนการปลูกฝงความมีคุณธรรม
และจริยธรรมในวัยเด็กแลว  และขอใดคือเหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
ก. เพราะตายไปจะไดข้ึนสวรรค 
ข. เพราะจะไดมีคนช่ืนชมเราเมื่อเราทําดี 
ค. เพราะเปนการแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัยและสืบทอดศาสนาใหคงอยูตอไป 
ง. เพราะจะทําใหเราไดเรียนหนังสือเกงกวาเพื่อน ครูจะไดรัก และเปนยอมรับของชุมชน 
 
จากสถานการณ  2 เหตุการณ จงตอบคําถาม ขอ 4 – 5 

เหตุการณที่  1 
ด .ช . ดํา  เดินมาเจอคุณครู ถือของ
พะรุงพะรัง  จึงทําเฉยๆและเดินหันหลังไป
เลนกลับเพื่อนโดยไมสนใจที่จะชวยครูถือ
ของ 

เหตุการณที่  2 
ด.ช. แดง เดินมาเจอคุณครูถือของพะรุงพะรัง 
อยูหนาประตูโรงเรียน จึงรีบว่ิงไปชวยคุณครูถือ
ของ อยางรวดเร็ว 

 
4. จากเหตุการณ 2  เหตุการณใด เปนการกระทําที่สังคมไทยช่ืนชม 

ก. ด.ช. แดง เพราะ เปนคนที่มีคลองแคลววองไว 
ข. ด.ช. แดง เพราะ เปนเปนคนที่มีน้ําใจและกตัญู 
ค. ด.ช. ดํา เพราะ  สามารถเอาตัวรอดไดเปนยอดดี 
ง. ด.ช. ดํา  เพราะ รูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง 

 
5. ถาเมื่อนักเรียนเจอคุณครูถือของพะรุงพะรัง   นักเรียนตองปฏิบัติอยางไร จึงจะถือวาเปน

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย 
ก. เดินหนีและทําเปนมองไมเห็น เพราะไมใชธุระ 
ข. รีบเขาไปชวยครูถือของ  เพราะวาเผื่อคุณครูจะใหขนมกิน 
ค. รีบเดินเขาไปและชวยคุณครูถือของ เพราะเปนแสดงความมีน้ําใจ 
ง. เรียกเพ่ือนมาชวยแลวตนเองรีบเดินหนีไป และบอกกับเพื่อนวาจะรีบไปทําธุระ 

 
6.  จากขอความ  ผลคือ  “วันนี้น้ํามี  พรุงนี้น้ําหมด ใชน้ําไมลด อนาคตไมมีใช” นักเรียนคิดวา

สาเหตุสําคัญของน้ําหมดไปเปนเพราะสิ่งใด 
ก.  มนุษยใชน้ําโดยไมมีประโยชน 
ข. สัตวปาบางชนิดอาศัยในแหลงน้ําเปนจํานวนมาก 
ค. มนุษยเพิ่มมากขึ้นจึงใชน้ําไมประหยัด และไมคุมคา 
ง. โรงงานอุตสาหกรรมใชน้ําอยางไมประหยัดและคุมคากับการผลิตสินคาน้ันๆ 
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7. จากขอความ“ในประเทศไทยบริเวณท่ีมีโอกาสประสบภัยแลงมากทีสุ่ดคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”ขอใดคือสาเหตุทีส่ําคัญของขอความดังกลาว 
ก. สภาพภูมิอากาศสวนใหญเปนที่ดอน ดินเปนดินทราย 

ข. เปนภูมิภาคที่อยูใกลจากทะเล ทําใหความช้ืนในอากาศมาก ฝนจึงไมตก 

ค. เพราะเปนภูมิภาคที่ฝนไมตกเพราะภูมิประเทศสวนใหญเปนดินเหนียว และแหงแลง 
ง. สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปมีชวงแหงแลงยาวนานกวาชวงชุมช้ืน ฝนไมตก ฝนทิ้งชวงนาน 

 
8. จากขอความ “จากสถานการณในปจจุบันพบวามีการเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่รายแรง 

เชนความแหงแลง อุทกภัย”  ขอใดคือสาเหตุของการเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ 
ก. มนุษยจุดไฟเผาขยะในครัวเรือน 
ข. มนุษยตัดไมทําลายปาโดยไมมีการปลูกตนไมทดแทน 
ค. การขุดบอเลี้ยงปลาจํานวนมากเพื่อขยายธุรกิจใหใหญโต 
ง. การบุกรุกที่ทํามาหากินของมนุษยและการสรางเข่ือนมากข้ึน 
 

9. จากขอความ “สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและประเพณีจึงมีความเกี่ยวของกับศาสนา”ขอใด
สามารถบอกเหตุผลไดดี 
ก. ศาสนาคนเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของมนุษย 
ข. เพราะศาสนาเปนรากฐานของการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน 
ค. ศาสนามีความสําคัญในฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม เชน  ศาสนา  คานิยม จารีต   
ง. เพราะศาสนาเปนขอปฏิบัติที่ควรปฏิบัติตามจึงนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันและวัฒนธรรม

ประเพณีไดดี 
 

10. จากสถานการณ “บานของ ด.ช. เอก  มีพื้นที่ติดชายฝงทะเล”  ดังนั้นบานของ ด.ช. เอก  จึงควร
ประกอบอาชีพใดเพราะเหตุใด 
ก.  อาชีพทํานา              เพราะอยูใกลทะเล 
ข. อาชีพธุรกิจขายเสื้อผา    เพราะคนมาทองเที่ยวเยอะ 
ค. อาชีพทําไร   ขาวโพด    เพราะชายฝงทะเลมีฝนตกชุก 
ง. อาชีพทําประมงนํ้าเค็ม    เพราะทะเลเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําเค็ม 
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11. จากสถานการณ “ถาครอบครัวของเพ่ือนถูกไฟไหมบาน”  นักเรียนจะชวยเหลือเพื่อน  หรือไม
และสาเหตุใด 
ก. ชวยเหลือ    เพราะ เพื่อนจะไดเลนดวย 
ข. ชวยเหลือ    เพราะ เปนการแสดงความมีน้ําใจตอเพื่อน 
ค.   ไมชวยเหลือ  เพราะ เปนเด็กไมสามารถชวยอะไรได 

          ง.   ไมชวยเหลือ เพราะ ไมใชธุระของเรา เรายังเด็กอยู 
 

12. จากขอความ“สิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่มีความเก่ียวของกับการดํารงชีวิต มีสวนทําใหคุณภาพของ
มนุษยไปในทางที่ดีและไมดี” ขอใดเปนเหตุผลของสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับขอความดังกลาว 

ก. เพราะสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ทําใหเกิดปจจัย 4 

ข. เพราะสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดสิ่งอํานวยความสะดวกแกมนุษย 
ค. เพราะสิ่งแวดลอมเปนตัวชวยใหเกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในดานตางๆแกมนุษย 
ง. เพราะสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ปรับความสมดุลทุกดานใหแกมนุษย มนุษยจึงมีความสุข 
 
อานขอความที่กําหนดแลวตอบคําถามขอ 13-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. จากขอความขางตนการเดินทางของใครเหมาะสมที่สุดเพราะเหตุใด 

ก.  นิด เพราะการเดินทางดวยรถยนตก็สะดวกรวดเร็วดี  
ข. หนอย เพราะเปนการประหยัดคาใชจาย และยังชวยแบงเบาภาระผูปกครองดวย 

ค. นัด เพราะ สามารถกลับบานเวลาใดก็ได  ไมเปนภาระของผูปกครองในการรับสง 
ง. ทุกคนเดินทางไดเหมาะสมทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพอใจของแตละคนวาตองการแบบใด 

 
 
 
 

              ปจจุบันสิ่งแวดลอมทางความเจริญดานวิทยาการ เชนการคมนาคม  สงผลใหการคมนาคม
เดินทางสะดวกสบาย กรณีบานของนิด หนอย  นัด  อยูหางจากโรงเรียนประมาณ 500  เมตร  โดยมี
ถนนลาดยางตลอด ทั้ง 3  คนน้ีมีฐานะความเปนอยูในระดับฐานะปานกลางทั้งหมด  มีการเดินทางไป
โรงเรียนที่แตกตางกันดังน้ี    นิด เดินทางไปโรงเรียนโดยใหพอเอารถยนตไปสงทุกเชา – เย็น หนอย ปน
จักรยานโดยมีนองน่ังซอนทายไปดวยทุกวัน  สวนนัด  เดินไปโรงเรียนทุกวัน เพื่อเปนการออกกําลังกายไป
ดวย  และจะกลับบานเวลาไหนก็ได                
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14. นิดควรจะเดินทางไปโรงเรียนอยางไรจึงจะดีที่สุด เพราะเหตุใด 

ก. จักรยาน เพราะไดสนุกและกลับบานตอนไหนก็ไดตามสะดวก 

ข. จักรยาน เพราะเปนการประหยัดคาใชจายและออกกําลังกาย 

ค. รถยนต เพราะสะดวกรวดเร็วดีผูปกครองไปสงปลอดภัยดี 

ง. รถยนต เพราะเดินทางไดรวดเร็วและสามารถชวนเพ่ือนกลับมาไดดวย 
 

จากภาพนักเรียนตอบคําถามขอที่ 15 

 
 

15.  จากภาพขอใดคือการทําลายขยะตามหลักวิธีการจัดการขยะ?พรอมบอกเหตุผล 

ก. แยกประเภทตางๆที่ขายไดนําไปขายแลวฝงกลบเสียเพราะการเผาเปนการทําใหเกิดมลพิษ
ทางอากาศ 

ข. เผาทันทีเพราะไมตองเสียเวลาแยกขยะ เอาเวลาไปทําอยางอื่นไดอีกมากมาย 

ค. นําขยะนํามาทําความสะอาดใชใหมบางชนิด เพราะเสียดายและประหยัดเงิน 

ง. แยกขยะตามชนิดแลวเผาทันทีเพราะรวดเร็วดี บางอยางนําไปขายกอใหเกิดรายไดอีกดวย 
 

16. จากสถานการณ คุณครูมอบหมายใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ตกแตงหองเรียนใหมโดย
เนนความประหยัด เพื่อรับกิจกรรมวันข้ึนปใหมที่จะมาถึง  นักเรียนควรตกแตงหองเรียนอยางไร  
จึงจะเปนการประหยัดทรัพยากร 

ก. ทาสีหองเรียนใหม  เพราะหองเรียนมีสีเกาไมสดใส 

ข. ขอใหคุณครูซื้ออุปกรณใหมทั้งหมด เพราะของเดิมเกาไมสวยงาม 

ค. นําผลงานที่มีอยูของนักเรียนมาตกแตงเนนความประหยัดเงินและทรัพยากร 

ง. ขอเงินคุณแมมาซ้ือเศษวัสดุมาตกแตงเพราะทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และสวยงามมาก 
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17. จากขอความ “มนุษยรูจักและเลือกใชทรัพยากรไดอยางประหยัดและคุมคาที่สุด  การใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอยแตเกิดประโยชนสูงสุด” ขอใดคือ
ผลการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคลองกับขอความดังกลาว 
ก. เพื่อใหมีใชในวันตอไป 
ข. เพื่อใหลูกหลานไดมีทรัพยากรใชในวันขางหนาและลดโลกรอน 
ค. เพื่อเก็บไวขายใหกับตางชาติ เพิ่มรายไดแกประเทศอยางหนึ่งดวย 
ง. เพื่อใหตางชาติไดช่ืนชมคนไทยวารูจักประหยัดทรัพยากรไดอยางดี 

 
18. จากสถานการณ พิษเศรษฐกิจคาแรงข้ึน และเกิดสิ่งแวดลอมทางความเจริญดานวิทยาการ  การ

ใชเครื่องจักรแทนแรงงาน ทําใหกันยา ไดรับการถูกเลิกจางจากผูเปนเจาของกิจการเน่ืองจากสู
คาแรงไมไหวและประกอบกับผูประกอบการใชเครื่องจักรแทนแรงงานคนเพราะประหยัดตนทุน 
นักเรียนจะใชเหตุผลใดเพื่อปลอบใจกันยา 
ก. มีลาภเลื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ เพราะไมตองคิดมากนะ 

ข. ถือเสียวาเปนเวรเปนกรรมนะ เพราะเจานายคงไมชอบ 

ค. ไมเปนไรควรหางานใหม เพราะเธอเปนคนที่มีความสามารถใครก็อยากได 
ง. ทําใจ  เพราะชวงนี้คนก็ตกงานกันเยอะมากเนื่องดวยชวงนี้เศรษฐกิจไมคอยดี 

 
19. จากสถานการณ  ถาบานของนักเรียนไดรับความเสียหายจากการเกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ไม

สามารถอยูอาศัยได ในฐานะท่ีนักเรียนมีความรูในการเรียนบาง นักเรียนจะเสนอแนะผูปกครอง
ไดอยางไร 
ก.  ไปอาศัยวัด เพราะจะไดไมตองเปนหนี้สิน 

ข. ทนอยูไปกอนเพราะเราไมมีเงิน ครอบครัวจะไดไมตองเดือดรอนจากการเปนหนี้ 
ค. แนะนําพอใหไปกูยืมเงินจากธนาคารแลวผอนชําระคืน เพราะดอกเบี้ยไมแพง 
ง. บอกใหไปกูนอกระบบเพราะกูไดงายและเร็วดี ไมยุงยาก ไมตองเตรียมเอกสาร 
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20. จากขอความ “ปจจุบันทรัพยากรปาไมถูกทําลายอยางรวดเร็ว ซึ่งตัวการที่สําคัญคือมนุษย ”  
จากเหตุการณขอใดคือสาเหตุของปาไมลดลงและผลกระทบท่ีตามมาคือขอใด 
ก.  การท่ีมนุษยเพิ่มมากข้ึนจึงตัดไมเพื่อสรางที่อยูอาศัยมากข้ึน ผลที่ตามมาคือภัยธรรมชาติ

ตางๆ 
ข. มนุษยตัดไมเพื่อนําไปเผาถานขายเพื่อสรางรายไดใหแกตนเอง ผลคือสตัวปาหนีหายเพราะไม

มีที่อยูอาศัย 
ค. ความโลภของนายทุนลักลอบตัดไมสงไปขายประเทศเพ่ือนบาน ผลที่ตามมาคือภูเขา

กลายเปนภูเขาหัวโลน 
ง. มนุษยตัดไมเพื่อนํามาสรางเข่ือนมากๆ เพื่อใหกักเก็บน้ําไวใชในยามขาดแคลน ผลที่ตามมา

คือขาดความสมดุลของธรรมชาติ 
 

21. จากสถานการณ เกิดภาวะโลกรอน "ถุงผา" จึงเปนทางเลือก เพื่อใชคุมกําเนิดถุงพลาสติก ชวยลด
ขยะ ชวยลดภาวะโลกรอนได ดวยความเหมาะสมลงตัว กับวิถีการเดินทางในชีวิตประจําวัน  ขอ
ใดเปนการทําใหเกิดภาวะโลกรอนที่รายแรงที่สุด 
ก. ทิ้งขยะไมเปนที่ 
ข. ฉีดยาฆาแมลงโดยสารเคมี 
ค. จุดไฟเผาขยะ การปลอยควันพิษของโรงงาน 
ง. ตัดไมทําลายปา แลวมีการปลูกทดแทนทุกครั้ง 

 
22. จากสถานการณ มีนักเรียนแอบท้ิงขยะลงแหลงน้ําหนาโรงเรียน ในฐานะเพื่อนนักเรียนควรทํา

อยางไรจึงจะเหมาะสมที่สุดและเพราะเหตุใด 

ก.  ตักเตือนเพ่ือน เพราะแหลงน้ํามีความสําคัญเพื่อไวใชอุปโภคและบริโภค 

ข. บอกคุณครูใหลงโทษอยางรุนแรง เพราะจะไดไมทําอีกเพราะแหลงน้ํามีความสําคัญตอชีวิต
ทุกชีวิต 

ค. บอกประธานนักเรียนใหตักเตือน เพราะถานํ้าเนาเสียจะทําใหสัตวน้ําตาย และมีกลิ่นเหม็น
จะทําใหเรียนไมรูเรื่อง 

ง. แจงกํานันใหตักเตือน เพราะแหลงน้ํามีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยูในโรงเรียนและ
บริเวณใกลโรงเรียน 
 
 
 
 



196 

23. จากสถานการณ  ขณะนักเรียนเดินผานมาและเห็นวามีคนเปดนํ้าทิ้งไว และนักเรียนตองรีบไปทํา
ธุระ นักเรียนจะทําอยางไรกับเหตุการณนี้และเพราะอะไร 

ก. ปดนํ้า เพราะเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากร 

ข. ปดนํ้า เพราะเด๋ียวโรงเรียนจะเสียเงินคานํ้าเยอะ 

ค. ไมปด เพราะตองรีบไปทําธุระกอน เดี๋ยวคอยกลับมาปด 

ง. ไมปด เพราะใครลืมปดเดี๋ยวคงกลับมาปดเอง ถานึกได 
 

24. จากสถานการณ  “แมใหนักเรียนไปตลาดขางบานเพ่ือไปซื้อผักมาประกอบอาหารเย็น” นักเรียน
จะเลือกซื้อผักชนิดใดและเหตุผลใด 

ก. ผักปลอดสารพิษท่ีมีแมลงเจาะกิน  สดแตไมสวยงาม เพราะมีความปลอดภัย 

ข. ผักปลอดสารพิษท่ีมีแมลงเจาะกิน สดแตไมสวยงาม เพราะนาจะมีราคาที่ไมแพงมากนัก 

ค. ผักที่มีสารเคมีปนเปอนที่มีความสวยงามไมมีแมลงเจาะกิน  เพราะมีความสวยงามและนา
รับประทาน 

ง. ผักที่มีสารเคมีปนเปอนที่มีความสวยงามไมมีแมลงเจาะกิน เพราะแมจะไดวาซื้อผักที่มีแมลง
เจาะกิน 
 

25. จากขอความ“ในอดีตที่ผานมา มีชาวสวนไดรับสารพิษเปนจํานวนมาก ปจจุบันชาวสวนจึงหันมา
ใสใจสุขภาพมากข้ึนโดยการปลูกผักปลอดสารพิษ”ขอใดเปนเหตุผลของชาวสวน 

ก. เพราะไมเปนอันตรายตอสุขภาพชาวสวน 

ข. เพราะตนทุนตํ่าและผลผลิตที่ไดเพียงพอตอการลงทุน 

ค. เพราะไมตองเสียเงินซื้อสารเคมีซึ่งปจจุบันมีราคาสูงข้ึน 

ง. เพราะไมเปนอันตรายตอสุขภาพผูผลิต ผูบริโภค และทรัพยากรดิน 
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26. จากภาพนักเรียนควรเลือกซื้อไมกวาดชนิดใด และเพราะสาเหตุใด 
 

 
 

 
                      
                       ไมกวาดทําจากพลาสติก                       ไมกวาดทางมะพราว    
                      

ก. ไมกวาดทําจากพลาสติก  เพราะมีความคงทน 
ข. ไมกวาดทําจากพลาสติก เพราะมีความสวยงาม 
ค. ไมกวาดทางมะพราว   เพราะหาซื้อไดงายและนํามาเลนทางมากานกลวยได 
ง. ไมกวาดทางมะพราว  เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติเปนสินคาที่ผลิตไดในชุมชน 

 
27.  จากสถานการณ วิกฤตการณเก่ียวกับแหลงน้ํา จากความจํากัดของแมน้ํา ... เชน ผักตบชวาจะ

เปนอุปสรรคตอการไหลของน้ํา และทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน  และขอใดเปนผลกระทบท่ีตามมา 
ก. ปลาและสัตวน้ําตาย 

ข. เกิดการตื้นเขิน แหลงน้ําใชประโยชนไมได 
ค. ไมสามารถทําเกษตรกรรมไดเนื่องจากไมมีน้ํา 
ง. ผักตบชวามาติดบริเวณประตูนํ้า น้ําไหลไดไมสะดวก 

 
28. จากขอความ “เราควรเขารวมประเพณีตางๆในชุมชนซ่ึงเปนสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น”สาเหตุ

เพื่ออะไร 
ก. สรางความผูกพันในชุมชน 

ข. เปนการพบปะสังสรรคของมนุษย 
ค. เปนการสรางความรักความสามัคคีในชุมชน 

ง. เปนการรักษาขนบธรรมไทยไปสูความเปนสากล 
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29.  จากสถานการณ “ถาครอบครัวนักเรียนตองเสียคาใชจาย เชน น้ําประปา  ไฟฟา  ในเดือนนี้ 
เปนจํานวนมาก ” นักเรียนจะชวยประหยัดคาใชจาย โดยใชน้ําไฟ อยางประหยัดโดยใชที่จําเปน 
ขอใดคือเหตุผลสําคัญที่นักเรียนจะชวยครอบครัว 

ก. เพื่อพอแมจะไดช่ืนชม 

ข. เพื่อเปนการประหยัดเงินในครอบครัว 

ค. เพื่อลดใชพลังงานอยางประหยัดทั้งชวยลดคาใชจายของครอบครัว 

ง. เพื่อลดรายจายฐานะความเปนอยูของครอบครัวตนเองจะไดดีข้ึนดวย 
 
 
 

30. จากภาพจงตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 
 
จากสภาพปญหา  การเพ่ิมของประชากรมากขึ้น สงผลใหขยะลนเมือง  ปญหาดังกลาว ขอใดเปน
การแกปญหาในระยะยาว เพราะสาเหตุใด 
ก. ทําลายขยะดวยการเผา เพื่อใหหมดไปอยางรวดเร็ว 
ข. เพิ่มจํานวนถังขยะ เพราะคนทิ้งขยะมีมากกวาถังขยะท่ีมีอยู 
ค. รัฐควรมีการเพ่ิมเจาหนาที่มากข้ึน เพราะคนทิ้งขยะมากกวาคนเก็บไปท้ิง 
ง. สรางจิตสํานึกที่ดีแกประชาชน สงเสริมการใชถุงผา เพราะจะทําใหโลกไมรอน 

 
 

********************************************************************** 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผลกอนเรียนและหลังเรียน 
 

ขอ 1 ค ขอ 22 ก 

ขอ 2 ข ขอ 23 ก 

ขอ 3 ค ขอ 24 ก 

ขอ 4 ข ขอ 25 ง 
ขอ 5 ค ขอ 26 ง 
ขอ 6 ค ขอ 27 ข 

ขอ 7 ง ขอ 28 ค 

ขอ 8 ข ขอ29 ค 

ขอ 9 ง ขอ 30 ง 
ขอ 10 ง  

ขอ 11 ข 

ขอ 12 ก 

ขอ 13 ข 
ขอ 14 ข 

ขอ 15 ก 

ขอ 16 ค 

ขอ 17 ข 

ขอ 18 ค 

ขอ 19 ค 
ขอ 20 ก 

ขอ 21 ค 
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แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
ช่ือโครงงาน………………………………………………………………………..ช้ัน……………………………………… 

ช่ือผูจัดทํา 
1. ………………………………………………………… เลขที่…………………..หัวหนากลุม 
2. ………………………………………………………… เลขที่ ………………รองหัวหนากลุม 
3. ………………………………………………………… เลขที่ ………………เลขานุการ 
4. ………………………………………………………… เลขที่ ………………กรรมการ 
5. ………………………………………………………… เลขที่ ………………กรรมการ 
6. ………………………………………………………… เลขที่ ………………กรรมการ 

 
กลุม………………วันที่เริ่มทํางาน……………………………วันสิ้นสุดการทํางาน………………….. 

ขอที่ รายการประเมิน คะแนนท่ีได 
1 2 3 

1 การสํารวจปญหา 
2 ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 
3 การออกแบบการทําโครงงาน 
4 การดําเนินการสํารวจโครงงาน 
5 การบันทึกขอมูล 
6 การจัดการกระทําขอมูล 
7 การแปลขอมูลและสรุปผล 
8 การเขียนรายงานและการนําเสนอขอมูล 

รวม 
ขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ลงช่ือ………………………………………….ผูประเมิน 

(…………………………………………………..) 
…………../………………../…………………… 
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เกณฑการแปลผลการประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
คาเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 -  1.49 
1.50 - 2.49 
2.50 - 3.00 

มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับต่ํา 
มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับสูง 

 
 

 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1. การสํารวจปญหา 
-  มีการสํารวจปญหาในชุมชนสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนและอธิบายยังไมเปน  
   เหตุผล 
-  มีการสํารวจปญหาในชุมชนสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนและอธิบายเปนเหตุผลได  
   บาง 
- มีการสํารวจปญหาในชุมชนสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนและอธิบายเหตุผลวาจะ 
  ศึกษาในเรื่องใด 

 
1 
 
2 
 
3 

2. ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 
- เนื้อหาของขอมูลท่ีไดมาไมมีความสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา 
- เนื้อหาของขอมูลท่ีไดมามีความสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษาบางสวน 
- เนื้อหาของขอมูลท่ีไดมามีความสอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา 

 
1 
2 
3 

3. การออกแบบการทําโครงงาน 
- มีการวางแผนในการทํางานไมตามข้ันตอน 
- มีการวางแผนในการทํางานตามข้ันตอนบาง 
- มีการวางแผนในการทํางาน เขียนข้ันตอนไดชัดเจน 

 
1 
2 
3 

 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงาน 
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รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
4.การดําเนินการสํารวจโครงงาน 
- สมาชิกในกลุมบางสวนใหความรวมมือในการทํางาน แตไมมีการรวมกันแสดง  
  ความคิดที่เปนเหตุผล 
- สมาชิกในกลุมบางสวน ใหความรวมมือในการทํางาน มีการรวมกันแสดง
ความคิดที่เปนเหตุผลบาง 
- สมาชิกในกลุมใหความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี มีการรวมกัน  
  แสดงความคิดที่เปนเหตุผล 

 
1 
 
2 
 
3 

5.การบันทึกขอมูล 
-   บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษา 
-  บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษาและถูกตอง 
-  บันทึกขอมูลตรงจุดประสงคที่ตองการศึกษาถูกตองและครบถวน 

 
1 
2 
3 

6.การจัดการกระทําขอมูล 
-  มีการจัดการกระทําขอมูลถูกตองเปนสวนมาก แตยังไมชัดเจนเพียงพอ 
-  มีการจัดการกระทําขอมูลถูกตองชัดเจน แตยังไมครบสมบูรณ 
-  มีการจัดการกระทําขอมูลถูกตองชัดเจน ละเอียด และสมบูรณ 

 
1 
2 
3 

7.การแปลขอมูลและสรุปผล 
-  สรุปไดแตไมสอดคลองกับขอมูล 
-  สรุปขอมูลสอดคลองกับขอมูลกับบางสวน 
-  สรุปขอมูลสอดคลองกับขอมูล 

 
1 
2 
3 

8. การเขียนรายงานและการนําเสนอขอมูล 
- มีการจัดแสดงโครงงาน โดยนําเสนอ เปนข้ันตอน และอธิบาย แสดงความ
คิดเห็นที่เปนเหตุผล ตอบคําถามไมชัดเจน 
- มีการจัดแสดงโครงงาน โดยนําเสนอ เปนข้ันตอน และอธิบาย แสดงความ
คิดเห็นที่เปนเหตุผล ตอบคําถามไดชัดเจน 
- มีการจัดแสดงโครงงาน โดยนําเสนอ เปนข้ันตอน และอธิบาย แสดงความ
คิดเห็นที่เปนเหตุผล ตอบคําถามไดชัดเจนและคลองแคลว 

 
1 
 
2 
 
3 

 
ที่มา: สังเคราะหจาก งานวิทยานิพนธ ของ ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท (2555: 87) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 
 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลและความคิดเห็นของ
นักเรียน 

 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน 
 
 1  หมายถึง   มีความคิดเห็นดวยนอย 

2  หมายถึง   มีความคิดเห็นดวยปานกลาง 
3  หมายถึง   มีความคิดเห็นดวยมาก 
 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม นอย    
1 

ปานกลาง    
2 

มาก     
3 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
   1.สงเสริมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  
   2. สงเสริมใหนักเรียนวางแผนในการทํางานกลุมรวมกัน  
   3. สงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายดวยตนเอง 

 

   4.  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงาน  
 ดานบรรยากาศในการเรียนรู  
    5.  สงเสริมใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น  
    6.  สงเสริมใหนักเรียนมีอิสระในการคิดคนควาดวยตนเอง  
    7.  สงเสริมใหนักเรียนไดรับความรูตามความสนใจใหม  
    8. นักเรียนเกิดความสนุกสนาน จากการเปล่ียนบรรยากาศ
จากหองเรียนสูการลงพื้นท่ีสํารวจ 

 

 
 
 
 
 
 



204 

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยโครงงาน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม นอย    
1 

ปานกลาง    
2 

มาก     
3 

9. สงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรน  
ดานประโยชนที่ไดรับ  
 10.การจัดการเรียนรูแบบโครงงานชวยใหนักเรียนเขาใจสาระ
การเรียนรูมากขึ้น 

 

11.สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแกปญหา  
12.สงเสริมใหนักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี  
13.สงเสริมใหนักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  

รวม  
 
 
ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองขององคประกอบแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน                           
เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

(สําหรับผูเชี่ยวชาญ) 
 

             ********************************************************************** 
 
 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานดังน้ี 
 
 

+1   หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
0   หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการ  

              เรียนรู 
   - 1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูมีความไมสอดคลองกับจุดประสงคการ  
                              เรียนรู 
 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
+ 1 0 1 

แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1.  มาตรฐานการเรียนรู 
    1.1 มาตรฐานการเรียนสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
2.  ตัวช้ีวัด 
2.1  ตัวช้ีวัดความสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
 2.2 ตัวช้ีวัดความสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรู 
3. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
3.1 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบครบถวน 
3.2 แผนการการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมเปนข้ันตอนและเปนระบบ 
4.  จุดประสงคการเรียนรู 
 4.1  จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองมาตรฐานการเรียนรูและ 
      ตัวช้ีวัด 
 4.2  จุดประสงคการเรียนรูมีความชัดเจน สามารถวัดพฤติกรรมการ 
       เรียนรู 



206 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
+ 1 0 1 

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.   สาระการเรียนรู 
5.1 สาระการเรียนรูมีความครบถวนสมบูรณสอดคลองกับมาตรฐาน  
     การเรียนรูและตัวช้ีวัด 
5.2 สาระการเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
5.3 สาระการเรียนรูมีความสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน 
6.   กระบวนการจัดการเรียนรู 
6.1  กระบวนการจัดการเรียนรูมีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูมีลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจนและสัมพันธ 
     ตอเนื่อง 
6.3 กระบวนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับการพัฒนา      
     ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 
7.  สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรู 
 7.1 สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
     การเรียนรู 
7.2 สื่อการเรียนรูและแหลงเรียนรูมีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
8.  การวัดและการประเมินผล 
8.1 การวัดและการประเมินผลมีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
8.2 การวัดและการประเมินผลมีสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
8.3 การวัดและการประเมินผลมีสอดคลองกับกระบวนการจัดการ 
     เรียนรู 
8.4 การวัดและการประเมินผลครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ และ         
     เจตคติ 
 
ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
 

1.   ภาพประกอบการทําโครงงาน 
2. ช้ินงานผลงานของการทําโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



208 

ภาพประกอบการทําโครงงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงภาคสนามของการสํารวจอาชีพการทําไมกวาดทางมะพราว 

การนําเสนอ
โครงงานการทําไม
กวาดทางมะพราว 
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ภาพประกอบการทําโครงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การลงภาคสนามของการสํารวจอาชีพการสานตะกรา 

การนําเสนอ
โครงงานการสาน
ตะกรา 
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ภาพประกอบการทําโครงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การลงภาคสนามของการสํารวจอาชีพการปลกูผักปลอดสารพิษ 

การนําเสนอ
โครงงานการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 
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ชิ้นงานผลงานของการทําโครงงาน 
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ชิ้นงานผลงานของการทําโครงงาน 
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