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51253411 : สาขาวิชาหลักสตูรและการนิเทศ 
คําสําคัญ :  ผลการเรียนรู/การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห/การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
  ศิรินทิพย  เดนดวง :  การพัฒนาผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: 
ผศ.ดร.สุเทพ  อวมเจริญ,   อ.ดร.ประเสริฐ มงคล และ อ.ดร.สุจิตรา คงจินดา. 306 หนา. 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิด
วิเคราะหกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  2) เพื่อศึกษาความสามารถในการทํา
โครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553 จํานวน 60 คน ไดมาจากการสุมแบบอยางงายดวย
วิธีการจับสลาก  โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ตัวแปรตน คือ  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน      
ตัวแปรตาม  คือ ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  ความสามารถในการทําโครงงาน  
และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เน้ือหาเปนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  ดานการฟงและดู  ใชเวลาในการวิจัย 17 ชั่วโมง  เคร่ืองมือที่ใช  ไดแก  แผนการจัดการ
เรียนรู  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  และ
แบบสอบถามความคิดเห็น  การวิเคราะหขอมูลใช  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
คาทีแบบไมอิสระ และการวิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1.  ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน   
 2.  ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี  ดานการวางแผนการทํางาน ดาน
ผลงานและนําเสนอผลงาน  และดานกระบวนการทํางาน  
 3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน อยูในระดับเห็นดวย
มากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ย  ดังน้ี  ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ดาน
บรรยากาศ   การจัดการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน       บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร          ปการศึกษา 2554 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................... 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. ........................  2. .........................  3. ........................ 
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51253411 :   MAJOR : CURRICULUM  AND  SUPERVISION 
KEY WORD : LISTENING OUTCOMES/ ANALYTICAL LISTENING AND VIEWING/  
   PROJECT-BASED LEARNING APPROACH. 
 SIRINTIP DENDUANG :   THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES ON  
ANALYTICAL LISTENING AND VIEWING OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS 
TAUGHT BY PROJECT-BASED LEARNING APPROACH. THESIS ADVISORS: ASST. 
PROF. SUTEP  UAMCHAROEN, Ed.D.; PRASERT MONGKOL, Ed.D.; AND SUJITRA 
KHONGJINDA. Ph.D. 306 pp. 
 The purposes of the research were: 1) to compare learning outcomes before and after 
using project-based learning approach 2) to study the students’ ability to perform a project work 
after being taught by project-based learning approach and 3) to study the students opinions 
towards project-based learning approach. The sample group consisted of 60 eighth grade students 
from Prapathom Wittayalai School, Nakhon Pathom in the second semester of the 2010 academic 
year. This research was conducted by using the One Group Pretest-Posttest Design. The 
independent variable was the instruction using project-based learning approach. The dependent 
variables were learning outcomes: analytical skills in listening and viewing, and capabilities in 
performing project work, and students’ opinions towards project-based learning approach. The 
content of the learning was Thai Language specifically listening and viewing skills. The 
experiment times were 17 hours. The research tools were lesson plans, assessment test and 
evaluation worksheets, focusing on capabilities in performing project work, and questionnaire. 
The statistical analyses used were mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent, and 
content analysis. 
 The results of this research were:       
 1. The differences of students’ learning outcomes on analytical listening and viewing 
before and after being taught by project-based learning approach were statistically significant at 
.05 level. The students learning outcomes after the instruction were higher than the earlier.     
 2. All the ability in performing project work of the students were at a high level 
namely planning,  working and presentation, and work processing respectively.  
 3. The students’ opinions towards project-based learning approach were at a high level 
of agreement in the following aspects respectively, project-based learning activities, learning 
atmosphere and benefits from project-based learning approach.    
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2.2 โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พ.ศ. 2552   
   กําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน  ดังนี้ 
ตารางที่  3  แสดงโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 
 

กลุมสาระการเรียนรู 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

คณิตศาสตร 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

80 

(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

120 

(3 นก.) 

240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 

(21 นก.) 

840 

(21 นก.) 

840 

(21 นก.) 

1,560 

( 39 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมท่ีจัดเพิ่มเติมตาม
ความพรอมและจุดเนน ปละไมเกิน  240  ชั่วโมง ไมนอยกวา 

1,680 ชม. 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน 1,200  ชั่วโมง/ ป 
ไมนอยกวา 
3,600  ชม. 

   ส
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 หลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตน ได
กําหนดจํานวนตัวชี้วัดชั้นปทั้งหมด 103 ตัวชี้วัด ดังจําแนกไดตามตามตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4  แสดงกรอบโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และการเก็บคะแนนรายวิชา 
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป / ชวงชั้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 รวม 

1 ภาษาไทย 35 32 36 103 

2 คณิตศาสตร 24 26 25 75 

3 วิทยาศาสตร 42 37 40 119 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

45 44 49 138 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 23 25 24 72 

6 ศิลปะ 27 27 32 86 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 14 12 35 

8 ภาษาตางประเทศ 20 21 21 62 

รวม 225 226 239 690 

    
ตารางที่ 5   แสดงกรอบโครงสรางหลักสูตรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยและอัตราสวน คะแนนเก็บ :  
  คะแนนปลายป 
 

ท่ี กลุมสาระการเรียนรู มัธยมศึกษาตอนตน 

1 ภาษาไทย 70 : 30 

2 คณิตศาสตร 70 : 30 

3 วิทยาศาสตร 70 : 30 

4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 70 : 30 

5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 : 20 

6 ศิลปะ 80 : 20 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 : 20 

8 ภาษาตางประเทศ 70 : 30 

   ส
ำนกัหอ
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คําอธิบายรายวิชา ท22102 ภาษาไทย 4 

 

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ท22102  ภาษาไทย 4               เวลา   60   ชั่วโมง  

 

 อานออกเสียงบทรอยแกวที่เปนบทบรรยาย   บทพรรณนา  และบทรอยกรอง ประเภท
กลอนบทละคร   กลอนนิทาน   กลอนเพลงยาว   จับใจความสําคัญ    วิเคราะหและจําแนก  
ขอเท็จจริงและขอคิดเห็น ระบุขอสังเกตการชวนเชื่อ   การโนมนาว  หรือความสมเหตุสมผลของ
งานเขียน   อานหนังสือบทความหรือคําประพันธอยางหลากหลายและประเมินคุณคาหรือแนวคิดท่ี
ไดจากการอานเพ่ือนําไปใชแกปญหาชีวิต   มีมารยาทในการอาน  คัดลายมือตัวบรรจงคร่ึงบรรทัด   
เขียนรายงานการศึกคนควา   เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนแสดงความรูความคิดเห็นหรือโตแยงใน
เร่ืองที่อานอยางมีเหตุผลและมีมารยาทในการเขียน  วิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผล
เพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  พูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคนควาจากการ
ฟง  การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟง   การดู และการพูด    ใชคําราชาศัพท   รวบรวมและ
อธิบายความหมายของคําภาษาตางประเทศท่ีใชในภาษาไทย  วิเคราะหและวิจารณวรรณคดี   
วรรณกรรมและวรรณกรรมทองถิ่น  อธิบายคุณคา  สรุปความรูและขอคิด  จากการอานไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง ทองจําบทอาขยานตามท่ีกําหนดและบทรอยกรองท่ีมีคุณคาตามความสนใจ 

 โดยใชกระบวนการฝกปฏิบัติ การพัฒนาทักษะ การแกปญหา การระดมสมอง และการ
คิดวิเคราะห     
  เพื่อใหมีความสามารถในการสื่อสาร พัฒนาการคิด การแกปญหา เห็นคุณคาการนํา
ความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  ซื่อสัตยสุจริต รัก
ความเปนไทย ใฝเรียนรู และมีจิตสาธารณะ 

 

ตัวชี้วัด 

ท 1.1  ม. 2/1, ม.2/5, ม.2/6, ม. 2/7,2/8 

ท 2.1  ม. 2/1, ม.2/5, ม.2/6, ม. 2/7 

ท 3.1  ม. 2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม. 2/5, ม.2/6 

ท 4.1  ม. 2/2, ม.2/4, ม.2/5 

ท 5.1  ม. 2/2, ม.2/3, ม. 2/4, ม.2/5 

 

   รวม    21   ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา  ท22102  ภาษาไทย 4 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2   ภาคเรียนท่ี 2     เวลา  60  ชั่วโมง            คะแนนเก็บ  100  คะแนน 

 

ตารางที่ 6  แสดงโครงสรางรายวิชา ท 122102 ภาษาไทย 4  

 

 

ลําดับ
ท่ี 

 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน 
(100) 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

ทักษะทางภาษา 
อานออกเสียงบทรอยกรอง  
และจับใจความสําคัญจาก
เร่ืองที่อาน 

การเขียนวิเคราะห  วิจารณ 
และแสดงความรูความ
คิดเห็น หรือโตงแยง 

การวิเคราะห วิจารณจาก
เร่ืองที่ฟงและดู 

คําราชาศัพท 
วิเคราะห คุณคาและขอคิด
จากวรรณคดี  

 

 ท 1.1  ม.2/1, ม.2/5, ม.2/8     
 

 

ท 2.1  ม.2/1, ม.2/7, ม.2/8        
 

 

ท 3.1  ม.2/2, ม.2/3 

 

ท 4.1   ม.2/4 

ท 5.1   ม.2/2    

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

    

ภาษาพาสาร 

อานออกเสียงบทรอยกรอง  
และจับใจความสําคัญจาก
เร่ืองที่อาน 

การเขียนรายงาน โครงงาน 
การพูดรายงานจากการศึกษา
คนควา 
ประโยคในภาษาไทย 

  

 

ท 1.1   ม.2/1, ม.2/6, ม.2/8     
 

 

ท 2.1  ม.2/1, ม.2/5, ม.2/6        
ท 3.1  ม.2/5, ม.2/6 

 

ท 4.1   ม.2/2 

 

 

4 

 

 

4 

4 

 

4 

  

 

4 

 

 

4 

4 

 

4 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

 

ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ําหนัก
คะแนน 
(100) 

 

   5 

 

ภาษาพาสาร 

 การวิเคราะหคุณคาและ
ขอคิดจากวรรณคดี 

 

ท 5.1   ม.2/4, ม.2/5   
 

4 
 

4 

 สอบกลางภาค 1 20 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

ภาษากับการส่ือสาร 

อานออกเสียงบทรอยกรอง 
และประเมินคาจากเร่ืองที่อาน 

การเขียนจดหมายกิจธุระ 

การพูดในโอกาสตางๆ 

คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 

การวิเคราะหคุณคาและขอคิด
จากวรรณคดี 

  
ท 1.1   ม.2/1, ม.2/7, ม.2/8     
 

ท 2.1  ม.2/1, ม.2/6, ม.2/8        
ท 3.1  ม.2/4 

ท 4.1   ม.2/5 

ท 5.1   ม.2/3, ม.2/5   

 

4 

 

4 

4 

4 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 
 สอบปลายภาคเรียน 1 30 

รวมท้ังสิ้นตลอดภาคเรียน 60 100 

 

 คําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาไดแบงเปนรายวิชา ท22101 ภาษาไทย 3    
จํานวน  60  ชั่วโมง และ รายวิชา ท22102 ภาษาไทย 4  ซึ่งผูวิจัยไดนําสาระที่ 3 การฟง การดู ใน
รายวิชา ท22102 ภาษาไทย 4 มาตรฐานท่ี 3.1 ตัวชี้วัดท่ี 2/2และ 2/3 หนวยการเรียนรูที่ 2 ทักษะ
ภาษา หนวยการเรียนรูยอยลําดับที่ 3 การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดูมาดําเนินการทดลอง   
 การจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมุงพัฒนาผูเรียนโดยใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกําหนดโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย
ใชรูปแบบการบูรณาการทักษะการฟง การดู การพูด การอานและการเขียน ใชกระบวนการสอน
ภาษาซึ่งสอนใหผูเรียนเปนผูบริโภคขอมูลขาวสารที่ดี  และเปนนักคิดท่ีดีสามารถนําขอมูลขาวสาร
ที่ไดจากการฟง การดู และการอาน นํามาสูการฝกทักษะการคิดเพ่ือนํามาใชในการดํารงชีวิต

   ส
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ประจําวัน ผูเรียนจะเกิดสมรรถนะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร สามารถเลือกรับ
หรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง และความสามารถในการคิด ไดแก คิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ  และคิดอยางเปนระบบ เพื่อสรางองค
ความรูหรือสารสนเทศ สําหรับใชประกอบการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  
 

3. การคิดวิเคราะห 
 

 3.1 การคิดและศักยภาพในการคิด 

     การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนทั้งดานความคิด และกําหนดไวเปนสมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน  
 3.1.1 ความหมายของการคิด 

 นักจิตวิทยาและนักวิชาการดานการศึกษาไดใหความหมายของการคิดไวอยางหลากหลาย 
ดังนี ้         
 นอรริส และเอนนิส (Norris and Ennis 1989, อางถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ 2544: 

25) ไดใหความหมายของการคิดวา การคิด เปนกิจกรรมทางสมอง ที่เกิดข้ึนตลอดเวลาและมี
จุดมุงหมาย (directed thinking) สูเปาหมายโดยตรงหรือคิดคนขอสรุปอ่ืน เปนคําตอบสําหรับการ
ตัดสินใจ หรือแกปญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดจึงเปนความสามารถอยางหน่ึงของสมอง การคิดเปน
นามธรรม มีลักษณะซับซอน ไมสามารถมองเห็น ไมสามารถสังเกต สัมผัส วัดไดโดยตรง จึงตอง
อาศัยหลักการวัด ทางจิตมิติ (Physhometrics) มาชวยวัด 

 เพียเจต (Piaget 1964, อางถึงใน วิทยทิชัย พวงคํา 2551: 10) กลาววา การคิดคือการ
ปฏิบัติการทางสมอง การที่ลักษณะความคิดของเด็กและผูใหญมีความแตกตางกัน เพราะปฏิบัติการ
ทางสมองแตกตางกัน การปฏิบัติการทางสมองคือ การท่ีสมองแปลงความรูใหม ใหเหมาะสมท่ีจะ
เก็บเขาท่ีเขาทาง (accormodation) ดังน้ันเมื่อสมองทํางานจึงตองมีกระบวนการคูเกิดข้ึนเสมอคือ 
การรับ (assimilation) และการเก็บ (accommodation) เพื่อเก็บความรูใหมไปปรุงแตงแบบแหง
ความคิด (thought pattern) และทําหนาท่ีแปลง (transform) สิ่งใหมที่เขามา โดยอาศัยความรูเดิมท่ีมี
อยูบางแลว จากนั้นจึงเก็บความรูใหมเขาที่เขาทางใหเปนระบบ 

 กิลฟอรด (Guilford 1967, อางถึงใน วิทยทิชัย พวงคํา 2551: 10) ไดกลาววา การคิดเปน
การคนหาหลกัการ (abstraction) โดยแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ หรือขอความจริง ที่ไดรับแลว 
ทําการวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป อันเปนหลักการของความจริงนั้น รวมท้ังการนําหลักการดังกลาวไป
ใชในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิม  
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 ไบเออร (Beyer 1987, อางถึงใน สุวิทย  มูลคํา 2549: 13) ไดกลาววา การคิด คือ การ
คนหาความหมาย ผูที่คิดคือผูที่กําลังคนหาความหมายของอะไรบางอยาง  นั้นคือกําลังใชสติปญญา
ของตนเอง ทําความเขาใจกับการนําความรูใหมที่ไดรับรวมเขากับความรูดั้งเดิมหรือประสบการณที่
มีอยู เพื่อหาคําตอบวาคืออะไร หรือการเอาขอมูลท่ีเพิ่งรับเขามาใหม ไปรวมกับขอมูลเกาท่ีรําลึกได 
เพื่อสรางเปนความคิดอานหรือขอตัดสิน 

 สมประสงค นวมบุญลือ (2542: 7) ไดใหนิยามของการคิดวา การคิดเปนการทํางานของ
จิตท่ีอยูภายใน เหตุที่มนุษยตองคิดเนื่องจากสภาวะสิ่งแวดลอมบังคับใหตองมีการเลือกอยู
ตลอดเวลา นอกจากมีการคิดแลวยังมีการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจเปนกระบวนการคิด
รูปแบบหนึ่ง ในทางตรรกะถือวากระบวนการตัดสินใจเปนการคิดท่ีมีเหตุและผล วิธีการแสดงออก
ทางความคิดออกมาในรูปสัญลักษณ คือภาษา ซึ่งแสดงออกมาเปนคํา วลี และประโยค 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 251) ไดใหความหมายของคําวา คิด วาหมายถึง ทําใหปรากฏ
เปนรูป หรือประกอบใหเปนรูป หรือเปนเร่ืองข้ึนในใจ ใครครวญ ไตรตรอง คาดคะเน  คํานวณ  มุง
จงใจ  ตั้งใจ  
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 28 ) ไดใหความหมายของการคิดวา เปนกิจกรรมทาง
สมองท่ีมีวตัถุประสงคเฉพาะเจาะจง รูวาคิดเพ่ือวัตถุประสงคอะไรบางอยาง และสามารถกระตุนให
คิดจนบรรลุเปาหมายได          
 เอเรนด (Arends 2009, อางถึงใน พรทิพย แข็งขัน 2553: 223) กลาววา การคิด คือ
กระบวนการภายในใจที่เกี่ยวกับการสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (induction) การสรางขอสรุปเชิงนิรนัย
(deduction) การจําแนกประเภท(classification) และการใหเหตุผล (reasoning) เพื่อสรางขอสรุป
และตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
                 นักวิชาการ ดังกลาว ขางตนไดกลาวถึงการความหมายและความสําคัญของการคิดไว
อยางนาสนใจ ซึ่งทําใหสรุปวา การคิด เปนความสามารถของสมองซึ่งรับรูและตีความผาน
ประสบการณ รับความรูใหมรวมเขากับความรูเดิม เปนกระบวนการภายในใจเพ่ือสรางขอสรุปและ
ตัดสินใจเพ่ือหาความหมายและคําตอบท่ีตองการ 

 3.1.2 ความสามารถในการคิด 

 ธรรมชาติสรางสิ่งสําคัญใหแกมนุษยเพื่อเปนเคร่ืองมือในการตอสูและแกไขปญหาตาง ๆ 
นั่นคือสมองของมนุษย มนุษยจึงใชสมองในการแกปญหา การคิดและแกปญหาอยางถูกวิธี ทําให
กลไกการทํางานของสมองมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ ทําใหคนพบหรือแกปญหาสําเร็จโดยงาย 
การคิดเปนจึงเปนหนทางดีที่สุดในการแกปญหาของมนุษย (ประพันธศิริ สุเสารัจ 2551: 1) สมอง
สามารถคิดได ถามีโอกาสฝกการคิดและเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
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ดานการคิดวิเคราะห (analytical thinking) ซึ่งเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูและดําเนินชีวิตใน
โลกปจจุบัน  
 ความสามารถในการคิดจึงเปนกระบวนการทํางานของสมอง ที่มีความจําเปน ตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก มนุษยจึงควรไดรับการฝกฝนและเรียนรู เพื่อใหสมองไดทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพของสมองจึงอยูที่ วิธีการใชสมอง ความคิดและพฤติกรรมของมนุษย 
ถูกควบคุมโดยสมอง 2 ซีก สมองซีกซาย จะควบคุมความคิดท่ีมีระบบ ความคิดท่ีมีการใชเหตุผล 
เชน ดานตัวเลข ภาษา การแกปญหาทางคณิตศาสตร สวนสมองซีกขวา จะควบคุมเก่ียวกับอารมณ 
ความรูสึก ประสบการณ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ หากสมองสองซีกมีการทํางานไมประสานสัมพันธ
กัน ไมมีความสมดุลกัน ทําหนาท่ีไมเทากัน อาจทําใหการคิด พฤติกรรม อารมณ ความรูสึก 
แตกตางกันไปตามอิทธิพลของการควบคุมสมองแตละซีก เชน ถาสมองซีกซาย ทําหนาท่ีมากกวา
ซีกขวาบุคคลนั้นจะคิดอยางเปนระบบ เปนเหตุเปนผลมากกวาจะถนัดในดานคณิตศาสตร การคิด
วิเคราะหและภาษามากกวา ขณะเดียวกัน บุคคลนั้นอาจมีขอบกพรองดานสังคม อาจมีความเปน
ตัวตนสูง หมกมุนอยูกับตนเอง ขาดความยืดหยุน เจาระเบียบ สวนคนที่สมองซีกขวาทําหนาท่ี
มากกวาสมองซีกซาย บุคคลน้ันจะเชี่ยวชาญดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และดานมนุษยสัมพันธทาง
สังคมที่ยอดเยี่ยม ในขณะเดียวกันจะเปนคนใชอารมณมากกวาเหตุผล แตขาดความสามารถดานการ
จดจํา ดานคณิตศาสตร และตัวเลข หรือการคิดวิเคราะห ไมสามารถตัดสินใจปญหาตาง ๆ ไดดี การ
พัฒนาการคิดจึงไมไดหมายถึงการพัฒนาคนใหมีทักษะการคิดและกระบวนการคิดท่ีดีเทาน้ัน แต
หมายถึงการพัฒนาสมองท้ังสองซีกใหทําหนาที่ทัดเทียมกันดวย (ประพันธศิริ สุเสารัจ 2551: 13)  

 ผลการศึกษาพบวา มนุษยใชสมองในการคิดโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 10 ของสมองท้ังหมด 
(ตวงรัตน ศรีวงษคล, 2550) มนุษยยังมีโอกาสที่จะใชสมองใหเต็มท่ี สมองยังมีพื้นท่ีอีกมากในการ
เรียนรู สมองท่ีไมไดใช จะย่ิงคิดไมเปน การคิดจึงเปนทักษะท่ีจําเปนตองพัฒนาตั้งแตเด็กเล็ก จน
กอนจะถึงวัยเขามหาวิทยาลัย ในการเรียนการสอนผูสอนย่ิงตองมีความรูความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนการสอนฝกทักษะการคิดใหเหมาะกับผูเรียนเพ่ือพัฒนาสมอง จนสามารถสราง
การคิดวิเคราะหได 
 การฝกทักษะการคิด (thinking skill) เปนกระบวนการที่มีความซับซอน ความคิดเกิดข้ึน 
จากการปฏิสัมพันธ การรับรู การสัมผัส การเคล่ือนไหว และการลงมือปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการ
สอนควรจัดใหผูเรียนไดทดลอง สืบคน เผชิญสถานการณ และแกปญหา โดยที่ผูสอนมีบทบาท
สําคัญในการกระตุน เสริมความรู และฝกการคิดดวยวิธีตาง ๆ ที่เหมาะสม  การฝกสมองสามารถทํา
ไดโดยการคิดต้ังคําถามและคิดหาคําตอบ การฝกคิดจะทําใหสมองย่ิงสรางเครือขายเสนใยสมอง
ใหม ๆ ที่เปนตัวชวยคิดใหมากขึ้น หากฝกฝนสมองใหคิด เชน คิดต้ังคําถาม  คิดหาคําตอบ 
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โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ สมองก็ยิ่งสรางเครือขาย ถาผูใดไมใชสมองผูนั้นก็จะสูญเสียเซลลสมองหรือ
เสนใยสมองจํานวนมากในแตละวัน แตถาใชสมองมาก จะยิ่งเพ่ิมขนาดมากข้ึน ซึ่งจะชวยพัฒนา
ทักษะในการคิดวิเคราะหมากข้ึน  

 ยุทธวิธีที่ผูสอนสามารถใชในการเรียนการสอน (learning strategy) เพื่อฝกสมองใหรูจัก
การคิดวิเคราะหซึ่งเปนพื้นฐานการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Murphy 2004)  ไดแก การต้ังคําถาม  ซึ่ง
ควรเปนคําถามที่ใชความเขาใจ นําไปประยุกตใช ใชการวิเคราะห การสังเคราะห  และการ
ประเมินผล มีการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันแกปญหา  มีการทดลองทํา เผชิญ
สถานการณจําลอง เขียนรายงาน การสัมมนา การเขียนบันทึก  การวางกรอบแนวคิด การประเมิน
โดยผูเรียนมีสวนรวมสะทอนความคิดตอสิ่งที่ไดเรียนรู 
 สรุปไดวา การคิดเปนการพัฒนาสมอง เปนทักษะท่ีผูสอนควรฝกฝนพัฒนาจนผูเรียน
สามารถคิดวิเคราะหอันเปนพ้ืนฐานของการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดวยการตั้งคําถามและคิดหา
คําตอบ 
 3.1.3 องคประกอบของการคิด 

 พรทิพย  แข็งขัน (2553: 224) กลาวถึง องคประกอบท่ีสําคัญของการคิดวามี 2 สวน สวน
แรกคือ ความสามารถทางสติปญญาพ้ืนฐานท่ีบุคคลมี เชน ความทรงจํา การสรางขอสรุป การจัด
ประเภทหรือหมวดหมู การเปรียบเทียบ การจําแนก เปนตน รวมเรียกวา ทักษะการคิด ( thinking 

skills) และสวนที่ 2 คือ ขั้นตอนในการคิดซึ่งแตกตางกันหลายรูปแบบ เขน การสรางมโนทัศน การ
ใหเหตุผล การสรางสรรค การแกปญหา เปนตน เรียกวา กระบวนการคิด (thinking process)  
 1.  ทักษะการคิด เปนความสามารถทางสติปญญาของบุคคลที่แตกตางกัน เปนผลมา
จากการฝกหัดและการไดรับการพัฒนา แบงเปน  
  1.1  ทักษะการเนนประเด็นสําคัญ (focusing skills) หมายถึง การมุงพิจารณา
ขอมูลเฉพาะประเด็นหลัก ไดแก การวินิจฉัยปญหาและการกําหนดเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม 

  1.2  ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล (information gathering skills) หมายถึง ทักษะ
ในการนําขอมูลท่ีสําคัญหรือเกี่ยวของมาประมวลผล ประกอบดวยกิจกรรมท่ีสําคัญคือ การสังเกต 
(observing) และการตั้งคําถาม (formulating questions)  
  1.3  ทักษะการจํา (remembering skills) หมายถึง ทักษะการเก็บสะสมขอมูลหรือ
ประสบการณตาง ๆ ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญคือ การเขารหัส (encoding) และการเรียกคืนหรือ
การระลึก (recalling) 
  1.4  ทักษะการจัดองคประกอบหรือหมวดหมู (organizing skills) หมายถึง การ
จัดเรียงหรือจัดขอมูลใหเปนระบบเพื่อนํามาใชงานไดงายและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน กิจกรรมที่
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สําคัญ ไดแก การเปรียบเทียบ (comparing) การเรียงลําดับ (ordering) และการนําเสนอใหม 
(representing) 
  1.5  ทักษะการวิเคราะห (analyzing skills) หมายถึง ทักษะการวินิจฉัยหรือ
พิจารณาขอมูลที่ปรากฏดวยการแบงโครงสรางหรือองคประกอบเพ่ือใหเขาใจความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบตางๆ กิจกรรมในทักษะน้ีคือ การระบุลักษณะหรือองคประกอบของขอมูล 
การระบุแนวคิดหรือสาระสําคัญ และการวินิจฉัยขอผิดพลาด 

  1.6  ทักษะการสรางหลักการหรือขอสรุป (generating skills) หมายถึง
ความสามารถในการสรางขอมูล ความหมายหรือแนวคิดใหมจากขอมูลหรือประสบการณเดิม 
กิจกรรมท่ีสําคัญไดแก การสรุปอางอิง (infering) การทํานาย (predicting)  
  1.7  ทักษะการบูรณาการ (integrating skills) คือ ความสามารถในการเชื่อมโยง
หลอมรวมขอมูล กิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การสรุป (summarizing)  
  1.8  ทักษะการประเมิน (evaluating skills) หมายถึง การพิจารณาคุณคาหรือ
คุณภาพของขอมูล หรือความคิดตางๆ กิจกรรมที่สําคัญ คือ การกําหนดเกณฑ (establissing criteria) 
และการพิสูจนหรือการตรวจสอบความจริงและความถูกตอง  ( verifying) ของขอมูลหรือ
ปรากฏการณตาง ๆ 

 2.  กระบวนการคิด (thinking process) หมายถึง การคิดท่ีเปนไปตามลําดับข้ันตอน 
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่สําคัญมีดังน้ี 

  2.1  กระบวนการคิดเชิงมโนทัศน (concept formation) หมายถึง กระบวนการจัด
หมวดหมูของขอมูลดวยการระบุลักษณะสําคัญของขอมูลเพื่อสรางกรอบแนวคิดเบ้ืองตน 

  2.2  กระบวนการคิดเชิงหลักการ (principle formation) หมายถึง กระบวนการ
เชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางหลักการเกี่ยวกับปรากฏการณหรือขอมูลตางๆ 

  2.3  กระบวนกา ร คิด เ พ่ื อสร า งคว าม เข า ใ จ  ( comprehending)  หมายถึ ง 
กระบวนการสรางความหมายใหมแกขอมูล  โดยการเช่ือมโยงขอมูลใหมกับความรูหรือ
ประสบการณเดิม 

  2.4  กระบวนการคิดแกปญหา (problem solving) หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลใช
กระบวนการทางปญญาเพื่อแสวงหาหนทางหรือแนวทางที่เหมาะสมท่ีสุด 

  2.5  กระบวนการคิดใหเหตุผล (reasoning) หมายถึง กระบวนการคิดในเชิงตรรกะ
เพื่อสรางความรูหรือขอสรุปจากขอมูลหรือประสบการณ แบงเปน วิธีการใหเหตุผลเชิงอุปนัย 
(inductive reasoning) และวิธีการใหเหตุผลเชิงนิรนัย (deductive reasoning) 
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  2.6  กระบวนการคิดตัดสินใจ (decision making) หมายถึง กระบวนการประเมิน
ทางเลือกตางๆ และเลือกวิธีการหรือแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

  2.7  กระบวนการคิดเชิงวิจัย (research) หมายถึง กระบวนการสืบสอบหรือ
แสวงหาความรู กิจกรรมที่สําคัญ คือ การกําหนดปญหา การรวบรวมขอมูล โดยมีเปาหมายเพ่ือ
ยืนยันหรือตรวจสอบสมมติฐานท่ีกําหนด 

  2.8  กระบวนการคิดเรียบเรียง (composing) หมายถึง กระบวนการสรางผลงานที่
เกิดจากการเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบ เชน การแตงเพลง การสรางงานศิลปะ 

  2.9  กระบวนการคิดและสื่อสารดวยการพูด (oral discourse) หมายถึงกระบวน 
การสงสารดวยเสียง เชน การสนทนา การอภิปราย การพูดนําเสนอผลงาน การโตวาที เปนตน 

  2.10  กระบวนการคิดสรางสรรค (creative thinking) หมายถึง กระบวนการคิด
เกี่ยวกับขอมูลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในรูปแบบหรือวิธีการใหมที่แตกตางจากท่ีปฏิบัติกันมา 
  2.11  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาน (critical thinking) หมายถึง การคิดท่ีมี
เปาหมายเพื่อไตรตรองขอมูลหรือประสบการณตางๆ สําหรับนําไปประเมินหรือตัดสินใจ 

 3.1.4 มิติการคิด  

             เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2546: 14)ไดจําแนกประเภทของการคิดออกเปน 10 ประเภท 
ซึ่งไดรับการยอมรับทั่วไป ดังตอไปน้ี   
 1.  การคิดเชิงกลยุทธ (strategic thinking)  คือ การคิดเพ่ือตัดสินใจชี้ขาดวาจะทํา
อยางไรเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการอยางเปนกระบวนการภายใตเงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู 
              2. การคิดเชิงอนาคต (futuristic thinking) คือ การคาดการณบนพ้ืนฐานของขอมูล 
ความมีเหตุผล และการอุปมา อยางมีจิตนาการและเปนภาพรวมของสถานการณที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต 

              3.  การคิดเชิงสรางสรรค (creative thinking) คือ การคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการสิ่ง
เดิมไปสูสิ่งใหมที่ดีกวา ซึ่งจะไดผลลัพธที่ตางไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกวา  "นวัตกรรม" 
(Innovation) 

              4. การคิดเชิงวิพากษ (critical thinking) คือ การต้ังขอสังเกต ขอสงสัย และคําถาม 

ดวยการท่ีไมเชื่อหรือการปฏิเสธในสิ่งท่ีสัมผัสท้ังการมองเห็นหรือการไดยินไดฟงมา ซึ่งไมคลอย
ตามไปโดยงาย ดวยการต้ังคําถามหรือโตแยงสมมุติฐานที่ซอนอยู เพื่อเปดกวางความคิดท่ีแตกตาง
ไป 
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              5.   การคิดเชิงบูรณาการ (integrative thinking) คือ การคิดเพ่ือแกไขปญหาแบบองค
รวม ไมแยกสวน เพราะปญหามักกอผลกระทบโดยภาพรวม   ดังนั้นจึงตองใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
ครบถวนเพื่อลดผลกระทบที่จะตามมา 
               6.  การคิดเชิงวิเคราะห (analytical thinking) คือ การคิดเพ่ือใหเกิดมุมมองที่มองเห็น
อยางเปนองคประกอบท่ีสัมพันธกันทั้งในความสัมพันธทางเดียวหรือทางตรงขาม  และนําไปสูการ
ตีความและใหความหมายในองคประกอบนั้นๆ อยางลึกซึ้ง อยางเปนเหตุเปนผล และสอดคลองกัน 

               7.  การคิดเชิงเปรียบเทียบ (comparative thinking) คือ การเปรียบเทียบกับสิ่งใกลเคียง
กัน เทียบกับคามาตรฐาน หรือสิ่งท่ีเปนเปาหมาย  เพื่อใหเกิดความกระจางในขอสงสัย หรือเพื่อ
อธิบาย หรือเพื่อการนําไปแกไขขอปญหา 
                8.  การคิดเชิงสังเคราะห  (synthesis thinking) คือ ความสามารถท่ีนําเอาองคประกอบ
ตางๆ มาผสมผสานเขากันเพื่อใหไดสิ่งใหมตามความประสงคที่เราตองการในคําตอบน้ันๆ หรือเอา
ของเดิมที่มีอยูนํามาใชใหมตามความมุงหมายเดิม 

               9.  การคิดเชิงมโนทัศน (conceptual thinking) คือ การประสานขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยู
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเขาดวยกันโดยไมขัดแยง  อยางคมชัดสามารถอธิบายได หรือเรียกวาเปน
ความคิดรวบยอดโดยมีกรอบความคิดท่ีชัดเจนสามารถถายทอดออกไปได  ซึ่งจําเปนตองเปนคน
ชางสังเกต และตีความ ตลอดจนเปรียบเทียบไดอยางกระจางชัด 

               10. การคิดเชิงประยุกต (applicative thinking) คือ ความสามารถท่ีจะนําสิ่งท่ีมีอยูเดิม
มาปรับใชในบริบทใหมโดยหลักการแทนคุณสมบัติหลัก ปรับสิ่งเดิมเขากับสถานการณ และการหา
สิ่งทดแทน 

 กลาวโดยสรุป การคิดของมนุษยอาจจําแนกประเภทได  2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งเปน
การจําแนกตามความสําคัญและความลุมลึกของการคิด สามารถจําแนกได 4 ประเภท คือ 1) การคิด
ฝน 2) การคิดใครครวญ  3) การคิดแกปญหา และ 4) การคิดสรางสรรค   ลักษณะท่ีสองเปนการ
จําแนกความคิดตามลักษณะของการนําไปใชประโยชน การพัฒนาการคิดหรือการฝกทักษะการคิด 
แตละประเภทเปนกระบวนการที่มีความซับซอน ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมใหไดทดลอง สืบคน 

เผชิญสถานการณ และแกปญหา โดยท่ีผูสอนมีบทบาทสําคัญในการกระตุน เสริมความรู และฝกให
เห็นถึงองคประกอบของการคิดดวยวิธีตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหมากย่ิงข้ึน   

 

3.2  ความหมายของการคิดวิเคราะห   
             การคิดวิเคราะหเปนเคร่ืองมือสําหรับชวยเหลือผูกําลังคิด ใหสามารถจําแนก แยกแยะ จัด
หมวดหมู  องคประกอบที่เกี่ยวพันในเนื้อหาของเร่ืองท่ีกําลังคิดอยางเปนระบบ  สามารถทําใหผูคิด
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มองเห็นความสัมพันธไดอยางสอดคลองและกระจางชัด  โดยไมทําใหเกิดความสับสน ซึ่งงายตอ
การนําไปศึกษาหรือพยายามทําความเขาใจ  ตลอดจนสามารถสืบคนตรวจทานเน้ือหาอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวของกับองคประกอบเหลานั้นไดอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูคิดสามารถนําไปตีความ 

หรือใหคุณคาในเนื้อหาเหลาน้ันไดอยางถูกตอง แมนยํา  ทั้งน้ีมีนักวิชาการหลายคนกลาวถึง
ความหมายของการคิดวิเคราะห ไวดังนี ้
 กาเย (Gagne 1970, อางถึงใน สกุลการ สังขทอง 2548: 32)  กลาววา  การคิดวิเคราะห 
หมายถึง การคิดท่ีใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสถานการณหรือขอมูลตาง ๆ วามี
ขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม  
 ราชบันฑิตยสถาน (2546: 1071) ไดใหความหมายของคําวา วิเคราะห หมายถึง ใครครวญ 
แยกออกเปนสวน ๆ เพื่อศึกษาใหถองแท  
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   (2549: 5) ไดใหความหมายของคํา การคิด
วิเคราะห วาหมายถึง การระบุเร่ืองหรือปญหา จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูลเพ่ือจัดกลุมอยาง
เปนระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลหรือหาขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือใหเพียงพอ
ในการตัดสินใจ แกปญหา คิดสรางสรรค 
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ  (2553: 2) ใหนิยามวา การคิดวิเคราะห หมายถึง การคิด
แยกแยะหาความสัมพันธระหวางเหตุผล และระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือสิ่งตาง ๆ  อันจะชวย
ใหเห็นถึงความเก่ียวพัน ความสัมพันธขององคประกอบ หรือสิ่งตาง ๆ เหลานั้น 

 วัชรา  เลาเรียนดี  (2549: 57) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา การคิดวิเคราะห
หมายถึง การแสดงออก คําพูด   หรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่บงบอกถึงความรูความเขาใจในเร่ือง
ตาง ๆ  อยางละเอียดทุกแงมุม เพื่อนํามาเปนเกณฑในการตัดสินใจ และประเมินผล หรือเพ่ือสรุป
อยางเหมาะสม 

 ไสว  ฝกขาว ( 2553) ไดใหความหมายของ "การคิดวิเคราะห" วา  การคิดวิเคราะห  
หมายถึง ความสามารถในการจําแนกแจกแจงองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง และหา
ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหาสาเหตุที่แทจริง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 5) ไดใหความหมายของการคิด
วิเคราะหวา  หมายถึง การระบุเร่ืองหรือปญหา จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอมูล เพื่อจัดกลุมอยาง
เปนระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล และตรวจสอบขอมูลหรือหาขอมูล
เพิ่มเติม เพื่อใหเพียงพอในการตัดสินใจ แกปญหา หรือคิดสรางสรรค  จากความหมายสามารถแยก
เปนประเด็นสําคัญของการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการตัดสินใจดังน้ี 1) ระบุเร่ืองหรือปญหา  2) 
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จําแนกแยกแยะขอมูล 3) เปรียบเทียบเพื่อจัดระบบขอมูล 4) เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล ให
เหตุผลเพื่อตรวจสอบ 5) ตัดสินใจแกปญหาและคิดสรางสรรค   
 สุวิทย มูลคํา (2550: 9) ไดใหความหมายของการคิดวิเคราะหวา หมายถึง ความสามารถ
ในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเปนวัตถุสิ่งของ เร่ืองราวหรือ
เหตุการณและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลาน้ันเพ่ือคนหาสภาพความเปน
จริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งที่กําหนดให  

 กลาวโดยสรุป การคิดวิเคราะห หมายถึงกระบวนการทางสมองท่ีพยายามจําแนกแยกแยะ
องคประกอบ จัดระบบ โยงความสัมพันธระหวางองคประกอบเพื่อนํามาเปนเกณฑในการ ตัดสินใจ 
แกปญหาและสรางสรรคสิ่งใดๆ หรือเร่ืองราวอยางใดอยางหนึ่ง 
 3.2.1 ความสําคัญของการคิดวิเคราะห 
    มนุษยตองใชการคิดวิเคราะหในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การคิดวิเคราะหจึงเปนทักษะ
ที่สําคัญ และมีบทบาทยิ่ง  นักการศึกษาไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดวิเคราะหดังนี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 161)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
คิดวิเคราะหวา 
 1.  ชวยใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีหลักการและเหตุผล และไดงานที่มีประสิทธิภาพ 

 2.  ชวยใหสามารถประเมินงานโดยใชกฎเกณฑอยางสมเหตุสมผลชวยใหสามารถ
พิจารณาตนเองอยางมีเหตุผลและมีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางดีอีกดวย 

 3.  ชวยใหสามารถแกปญหาอยางมีเหตุผล 

 4.  ชวยใหสามารถกําหนดเปาหมาย รวบรวมขอมูลที่ชัดเจน คนหาความรู ทฤษฎี 
หลกัการ ตั้งขอสันนิษฐาน  ตีความหมาย ตลอดจนหาขอสรุปไดดี 
 5.  ชวยใหผูคิดมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางถูกตอง จนถึงข้ันมีความสามารถ
เปนนายของภาษาได 
 6.  ชวยใหคิดไดอยางชัดเจน คิดไดอยางถูกตอง คิดอยางกวาง คิดอยางลึก และคิด
อยางสมเหตุสมผล 

 7. ชวยใหเกิดปญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีเมตตา และมีบุคลิกภาพ
ในทางสรางประโยชนตอสังคม 

 8.  ชวยใหพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง ในสถานการณที่
โลกมีการเปล่ียนแปลงสูยุคสารสนเทศ และเทคโนโลยี 
 สุวิทย  มูลคํา  (2547: 39) ไดกลาวถึงความสําคัญของการคิดวิเคราะห สรุปไวดังนี้ 
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 1.  ชวยใหรูขอเท็จจริง  รูเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งท่ีเกิดข้ึน เขาใจความเปนมาของ
เหตุการณตาง ๆ เปนรากฐานความรูในการนําไปใชตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

 2.  ชวยใหสํารวจความสมเหตุสมผลของขอมูลที่ปรากฏ และไมดวนสรุปตามอารมณ 
ความรูสึก หรืออคติ  แตสืบคนตามหลักเหตุผลและขอมูลที่เปนจริง 

 3.  ชวยใหไมดวนสรุปสิ่งใดงาย ๆ  ขณะเดียวกันไมหลงเช่ือขออางที่เกิดจากตัวอยาง
เพียงอยางเดียว  แตพิจารณาเหตุผลและปจจัยเฉพาะในแตละกรณีได 
 4.  ชวยในการพิจารณาสาระสําคัญอ่ืน ๆ  ที่ถูกบิดเบือนไปจากความประทับใจในคร้ัง
แรก  ทําใหไดมองอยางครบถวนในแงมุมอ่ืนๆ ที่มีอยู 
 5.  ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต  การหาความแตกตางของสิ่งท่ีปรากฏ กอน
ตัดสินสรุป 

 6.  ชวยหาเหตุผลท่ีเกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยไมพึ่งพิงอคติ ทําใหสามารถประเมินสิ่ง
ตาง ๆ ไดอยางสมจริง 

 7.  ชวยประมาณการความนาจะเปน  โดยสามารถใชขอมูลพื้นฐานท่ีมี วิเคราะห
รวมกับปจจัยอื่นๆ ของสถานการณ ณ เวลานั้น อันจะชวยคาดการณความนาจะเปนไดสมเหตุสมผล
มากกวา 
   เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2549: 35) ไดกลาวสรุปวา  การคิดวิเคราะหมีความสําคัญ
ดังตอไปน้ี 

 1.  การคิดวิเคราะหชวยเสริมสรางความสามารถในการวิเคราะหและประเมินแนวคิด
ที่เกิดขึ้น  รวมท้ังชวยเสริมความสามารถในการนํามาแกปญหา และการตัดสินใจ 

 2.  การคิดวิเคราะหชวยใหคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของขนาดกลุมตัวอยาง และ
ขอมูลที่ปรากฏ   ไมดวนสรุปตามอารมณความรูสึกหรืออคติ แตสืบคนตามหลักเหตุผลและขอมูลที่
เปนจริง  
 3.  การคิดวิเคราะหชวยลดการอางประสบการณสวนตัวมาเปนขอสรุปท่ัวไป  ไมดวน
สรุปหรือหลงเช่ือขออางที่เกิดจากตัวอยางเพียงตัวอยางเดียว แตพิจารณาเหตุผลและปจจัยเฉพาะใน
แตละกรณี 

 4.  การคิดวิเคราะหชวยขุดคนสาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาระที่เกิดข้ึนจากความ
ประทับใจคร้ังแรก  ทําใหมองอยางครบถวนในแงมุมอื่นๆ ที่มีอยู 
 5.  การคิดวิเคราะหชวยตรวจสอบการคาดคะเนบนฐานความรูเดิม คือ  ชวยใน การ
ประมาณการความนาจะเปน ซึ่งจะชวยใหคาดการณความนาจะเปนไดสมเหตุสมผลมากย่ิงข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 6.  การคิดวิเคราะหชวยวินิจฉัยขอเท็จจริงจากประสบการณสวนบุคคล คือ  ชวยใน
การหาเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลใหกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง โดยไมพึ่งพาอคติที่กอตัวอยูในความทรงจํา ทํา
ใหสามารถประเมินสิ่งตางๆ ไดอยางสมจริงสมจัง 

 7.  การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานการคิดในมิติอ่ืนๆ   เชนการคิดเชิงวิพากษ  การคิดเชิง
สรางสรรค การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงบูรณาการ การคิดเชิงอนาคต ฯลฯ การคิดวิเคราะหจะชวย
เสริมสรางใหเกิดมุมมองเชิงลึกและครบถวน อันจะนํา ไปสูการตัดสินใจและการแกปญหาไดบรรลุ
วัตถุประสงค 
 8. การคิดวิเคราะหชวยในการแกปญหา คือ  ชวยในการคิดจําแนกแยกแยะ
องคประกอบตางๆ การทําความเขาใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนและสาเหตุ ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาไดตรง
ประเด็น 

 9.  การคิดวิเคราะหชวยในการประเมินและตัดสินใจ เพราะทําใหรูขอเท็จจริง หรือ
เหตุผลเบื้องหลังของส่ิงท่ีเกิดขึ้น ชวยใหเกิดความเขาใจ และชวยใหไดขอมูลเปนฐานความรูในการ
นําไปใชประโยชน ในการประเมินสถานการณและตัดสินใจเร่ืองตางๆ ไดแมนยํากวาการมี
ขอเท็จจริงที่ไมไดผานการวิเคราะห 
 10.  การคิดวิเคราะหชวยใหความคิดสรางสรรคสมเหตุสมผลอยูบนฐานของตรรกะ
และความนาจะเปนไปได  สงผลใหเมื่อคิดสิ่งใหมๆ  จะไดรับการตรวจสอบวาความคิดใหมนั้น
ใชไดจริงหรือไม ถาจะทําใหใชไดจริงตองเปนเชนไร แลวเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีคิด
กับการนํามาใชในโลกแหงความเปนจริง  

 11. การคิดวิเคราะหชวยใหเขาใจแจมกระจาง คือ ชวยใหเราประเมินและสรุปสิ่งตางๆ 
ไปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ไมใชสรุปตามอารมณความรูสึก ซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การ
แยกแยะสิ่งตาง ๆ ที่คลุมเครืออยู ก็จะกระจางชัด และเกิดความแจมกระจางในความเขาใจ 

 จากแนวคิดขางตนสรุปไดวา  การคิดวิเคราะห เปนพ้ืนฐานของการคิด ที่ชวยในการ
ประเมินและตัดสินใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางย่ิงทุก
ดาน โดยเฉพาะในการรับทราบและรูเทาทันขอมูลขาวสาร ความสามารถในการแกปญหา  การ
ตดัสินใจ  การวางแผนดําเนินการ  การประเมินสถานการณ  และการคาดหมายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตอไป
ในอนาคต 
 3.2.2 องคประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 นักการศึกษาหลายคนไดกลาวถึง  องคประกอบที่ทําใหเกิดความสามารถในการคิด
วิเคราะห  ดังนี้  
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 เพียเจต (Piaget 1997, อางถึงใน ศิริพร เสาวลักษณ 2551: 9)ไดใหแนวคิดวาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห หมายถึง พัฒนาการการคิดจากข้ันหนึ่งไปสูขั้นหน่ึง ซึ่งอาศัยองคประกอบ 4 

ประการคือ 1) การเจริญเติบโตของรางกายและวุฒิภาวะ 2) ประสบการณทางกายภาพ และทาง
สมอง 3) ประสบการณทางสังคม และ 4) สภาวะสมดุลซึ่งเปนกระบวนการท่ีแตละคนใชในการ
ปรับตัว 

 เชฟเวอร (Shaver 1997,  อางถึงใน ศิริพร เสาวลักษณ 2551: 9)  ไดอางอิงแนวคิดของ 
เอนนิส (Ennis 1985: 44-48) และแบงความสามารถในการคิดวิเคราะห ออกเปน 3 ระดับ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom) ดังนี ้
 1. ความสามารถพ้ืนฐาน (basic skill) ไดแก ความสามารถในการทําความเขาใจ 

เร่ืองราว  ซึ่งครอบคลุมการยอความ  การสรุปเร่ือง  การเลาเร่ือง  การแปลความหมาย  เปน
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนในการทําความเขาใจเร่ืองราว (comprehensive)  

 2. ความสามารถในการวิเคราะหอนุมานขอมูล (reference) ซึ่งไดแก  
  2.1 การจําแนก (classifying) 

  2.2 การวางหลักการ (grasping pricniple) 

  2.3 การตั้งขอสันนิษฐาน (assumption) 

  2.4 การเปรียบเทียบ (comparing) 

 3. ความสามารถในการตัดสินใจ และการลงสรุปความคิดเห็น ไดแก 
  3.1 การวิจารณ (criticizing)  

  3.2 การประมวลผล (evaluating) 

  3.3 การตัดสินใจ (making judgment)  

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 26-30) กลาววาความสามารถในการคิดวิเคราะหนั้นมี
ความจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก การท่ีบุคคลใดจะเปนนักคิดวิเคราะหที่ดี
หรือไมนั้นตองมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

 1.  ความสามารถในการตีความ ซึ่งหมายถึง ความพยายามท่ีจะทําความเขาใจและให
เหตุผลแกสิ่งท่ีเราตองการจะวิเคราะหเพื่อแปลความหมายสิ่งท่ีไมปรากฏของสิ่งน้ัน  ซึ่งแตละคน
อาจใชเกณฑตางกัน เชน จากความรูเดิม  จากประสบการณ หรือจากขอเขียนของคนอ่ืน 

 2.  ความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีจะวิเคราะห ผูวิเคราะหจะตองมีความรู ความเขาใจใน
เร่ืองท่ีจะวิเคราะหดพีอเสียกอนไมเชนน้ันจะกลายเปนการใชความรูสึกสวนตน 

 3.  ความชางสังเกต ชางสงสัยและชางถาม คุณสมบัติขอนี้จะชวยใหผูวิเคราะหได
ขอมูลมากเพียงพอกอนที่จะวิเคราะห 
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 4.  ความสามารถในการหาความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยเร่ิมจากการแจกแจงขอมูล
เพื่อใหเห็นภาพรวมเสียกอนจากน้ันจึงคิดหาเหตุผลเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือคนหาความจริง 

 3.2.3 คุณสมบัติของนักคิดวิเคราะห 
             นอกจากองคประกอบของความสามารถในการคิดวิเคราะหที่กลาวมาแลว  การเปนนักคิด
วิเคราะหที่ดียังตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี  
 ชัยอนันต สมุทวานิช (2542, อางถึงใน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2549: 4)  

ไดกลาววา ผูที่คิดแบบวิเคราะหจะตองมีความชัดเจนในการแสวงหาขอเท็จจริง (fact) คนหาตรรกะ
ขอมูล (logic) หาทิศทาง (direction) ใหเหตุผล (reason) และมุงแกปญหา (problem solving)  
 อินทรัตน ปญญา  (2553) กลาวถึงคุณสมบัติของนักคิดวิเคราะห ดังนี้ 
 1.  เปนผูที่รับขอมูลแลวไมดวนสรุป   ผูคิดจะตองตีความขอมูลที่ไดใหกระจาง
เสียกอน จากนั้นจึงตรวจสอบความสัมพันธเชิงเหตุผล โดยพิจารณาจากสิ่งท่ีสื่อความหมายสัมพันธ
กัน สิ่งที่ละไว สิ่งที่สอนัย (implication) และความสัมพันธเชิงเหตุผล    

 2.  เปนผูไมดวนแกปญหาแตมีการตรวจสอบใหแนชัดวาปญหาท่ีแทจริง คืออะไร
เสียกอน อาจใชเทคนิค Why-Why Analysis คือ การถามวาทําไมตอเน่ืองไป อยางนอย 5 คําถาม 

 3.  เปนนักตั้งคําถามเชิงวิเคราะหที่ดี ซึ่งอาจเปนคําถามในลักษณะตอไปนี้ 
  3.1 คําถามแบบ  "5Ws 1 H"   คือ What (อะไร)   Who (ใครเก่ียวของบาง) Where 

(เกิดที่ไหน) When (เกิดเม่ือไร) Why (ทําไมจึงเกิดขึ้น) และ How (เปนอยางไร) 
  3.2 คําถามเชิงเง่ือนไข (conditions)  โดยตั้งคําถามในลักษณะ  "ถา.......จะเกิด
.........."  (If................Then............) 

  3.3 คําถามเกี่ยวกับจํานวน (number) หรือ ความถี่ (frequencies)  เชน เหตุการณใน
ลักษณะนี้เกิดขึ้นกี่ครั้งแลว หรือมีความถี่แคไหน 

  3.4 คําถามเก่ียวกับลําดับความสําคัญ (priority)  เชน  ควรทําอะไรกอน-หลัง 

  3.5 คําถามเชิงเปรียบเทียบ (comparative) เชน ระหวางสุขภาพกับความสุข อะไร
สําคัญกวากัน 

 3.2.4 องคประกอบและกระบวนการคิดวิเคราะห 
 องคประกอบของการคิดวิเคราะห ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ประการ (สุวิทย มูลคํา 
2550: 17)  ดังนี้ 
 1. สิ่งที่กําหนดให 
 2. หลักการหรือกฎเกณฑ 
 3. การคนหาความจริงหรือความสําคัญ 
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 กระบวนการคิดวิเคราะห ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 กําหนดส่ิงท่ีตองการวิเคราะห 
 เปนการกําหนดวัตถุสิ่งของ เร่ืองราว หรือเหตุการณตาง ๆ   เพื่อเปนตนเร่ืองท่ีจะใช
วิเคราะห เชน พืช สัตว หิน ดิน รูปภาพ บทความ เร่ืองราวจากขาว ของจริงหรือสื่อเทคโนโลยี 

 

 ขั้นท่ี 2 กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 
 เปนการกําหนดประเด็นขอสงสัยจากปญหาของสิ่งท่ีตองการวิเคราะห ซึ่งอาจจะกําหนด
เปนคําถามหรือเปนการกําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อคนหาความจริงสาเหตุ หรือ
ความสําคัญ เชน ภาพน้ี บทความนี้ตองการสื่อหรือบอกอะไรท่ีสําคัญที่สุด 

 ขั้นท่ี 3 กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ 
 เปนการกําหนดขอกําหนดสําหรับใชแยกสวนประกอบของสิ่งท่ีกําหนดให เชน เกณฑใน
การจําแนกสิ่งท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน หลักเกณฑในการหาลักษณะความสัมพันธเชิง
เหตุผลอาจเปนลักษณะความสัมพันธที่มีความคลายคลึงกันหรือขัดแยงกัน 

 ขั้นท่ี 4 พิจารณาแยกแยะ 

 เปนการพินิจ พิเคราะหทําการแยกแยะ กระจายสิ่งท่ีกําหนดใหออกเปนสวนยอย ๆ โดย
อาจใชเทคนิคคําถาม 5 W 1 H ประกอบดวย What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เม่ือไร) Why 

(ทําไม) Who (ใคร) และ How (อยางไร) 
 ขั้นท่ี 5 สรุปคําตอบ 

 เปนการรวบรวมประเด็นที่สําคัญเพื่อหาขอสรุปเปนคําตอบหรือตอบปญหาของสิ่งท่ี
กําหนดให 
 3.2.5 เทคนิคการคิดวิเคราะห 
 การคิดวิเคราะหเปนการคิดโดยใชสมองซีกซายเปนหลัก เปนการคิดเชิงลึก คิดอยาง
ละเอียด จากเหตุไปสูผล ตลอดจนการเชื่อมโยงความสัมพันธในเชิงเหตุและผลความแตกตาง
ระหวางขอโตแยงท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของ  

 เทคนิคการคิดวิเคราะหอยางงายท่ีนิยมใช คือ 5W 1H  มีรายละเอียดดังน้ี (สุวิทย มูลคํา 
2550: 20)  
 What (อะไร) ปญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น  เชน 
  1. เกิดอะไรขึ้นบาง 

  2. มีอะไรเกี่ยวของกับเหตุการณนี้ 
 Where (ท่ีไหน) สถานท่ีหรือตําแหนงที่เกิดเหตุ  เชน 
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  1. เร่ืองนี้เกิดขึ้นที่ไหน 

  2. เหตุการณนี้นาจะเกิดขึ้นที่ใดมากท่ีสุด 

 When (เม่ือไร) เวลาท่ีเหตุการณนั้นไดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น  เชน 
  1. เหตุการณนั้นนาจะเกิดขึ้นเมื่อไร 

  2. เวลาใดบางท่ีสถานการณเชนนี้จะเกิดขึ้นได 
 Why (ทําไม) สาเหตุหรือมูลเหตุที่ทําใหเกิดขึ้น  เชน 
  1. เหตุใดตองเปนคนนี้ เปนเวลาน้ี เปนสถานที่นี้ 
  2. เพราะเหตุใดเหตุการณนี้จึงเกิดขึ้น 

 Who (ใคร) บุคคลสําคัญเปนตัวประกอบหรือเปนผูที่เกี่ยวของที่จะไดรับผลกระทบท้ัง
ดานบวกและดานลบ  เชน 
  1. ใครอยูในเหตุการณบาง 

  2. ใครนาจะเก่ียวของกับเหตุการณนี้บาง 

 How (อยางไร) รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้นวามีความเปนไปได
ในลักษณะใด  เชน  
  1. เขาทําสิ่งนี้ไดอยางไร 

  2. ลําดับเหตุการณนี้ดูวาเกิดขึ้นไดอยางไรบาง 

 การคิดวิเคราะหดวยเทคนิค 5W 1H จะสามารถชวยไลเรียงความชัดเจนในแตละเร่ืองที่
กําลังคิดเปนอยางดี ทําใหเกิดความครบถวนสมบูรณ ดังน้ัน ในบางคร้ังการเร่ิมคิดวิเคราะห   ถาคิด
อะไรไมออก ก็ใหเร่ิมตนดวยการถามตนเอง โดยใชคําถามตามหลักเทคนิค 5W 1H   
 นอกจากการใชเทคนิค 5W 1H แลว (สุวิทย มูลคํา 2550: 25) ไดเสนอแนะวาอาจจะใช
เทคนิคการต้ังคําถามในลักษณะอ่ืนได เชน 

 1. คําถามเก่ียวกับจํานวน  เชน  เหตุการณที่เกิดขึ้นมีผูเกี่ยวของจํานวนท่ีคน 

 2. คําถามเชิงเงื่อนไข   เชน   ถาเหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปที่แลว ใครจะเปนผูได 
หรือเสียประโยชน  
 3. คําถามเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญ เชน ใครเปนคนสําคัญที่สุดของเร่ือง  
 4. คําถามเชิงเปรียบเทียบ   เชน   สิ่งใดสําคัญกวา ระหวาง ความตายกับการพรากจาก
ความรัก    ฯลฯ 

  3.2.6 การพัฒนาการคิดวิเคราะห 
                 สมองของมนุษยมีศักยภาพดานการวิเคราะหเปนพ้ืนฐานอยูแลว เชนเดียวกับศักยภาพ
ดานความคิดเชิงสรางสรรคโดยสมองในสวนของการวิเคราะหจะเปนสวนเดียวกับสมองในสวน
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ของการใชเหตุผล ซึ่งเปนการทํางานของสมองซีกซาย เมื่อรับขอมูลตางๆ เขามาทางประสาทสัมผัส
สมองจะทําการตีความขอมูลที่ไดรับโดยวิเคราะหเทียบเคียงกับขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองน้ันในความทรง
จํา จากนั้นสมองจะทําการจําแนกแยกแยะความเหมือนและความแตกตางของขอมูลที่ไดรับ  

พยายามเช่ือมโยงเหตุและผลของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเพื่อทําความเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน (เกรียงศักดิ์  
เจริญวงศศักด์ิ 2549: 29)  

             ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการคิดวิเคราะหเปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนสามารถทําได แตตองอาศัย
การฝกฝนเปนประจํา โดยมุมมองดานการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะหนั้น เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักด์ิ 
(2549: 31) ไดเสนอไววา การจะพัฒนาไดนั้นควรพัฒนานิสัยการคิดในชีวิตประจําวันของตนเองให
เคยชินที่จะกระทําสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
                 1.  ฝกหัดเปนคนชางสังเกต ชางสงสัย และใครครวญ 

                  2.  ฝกหัดเปนคนชางซักไซ ชางซักถาม ชางแจกแจง 

                 3.  ฝกหัดเปนคนชางสืบคน ชางสะสม ชางเรียนรู 
                 4.  ฝกหัดเปนคนชางคิด ชางวิเคราะห ไมอางวาไมมีเวลาคิด 

                 5.  ฝกหัดเปนคนชางคิดใหรอบคอบ และคิดใหทะลุปรุโปรง  
              จะเห็นไดวาความสําคัญของการคิดวิเคราะหและการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะหดังกลาว
นั้น มุงไปที่การพัฒนาการดานกระบวนคิดเชิงวิเคราะห  ซึ่งสอดคลองกับความพยายามในการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ทั้งน้ีเพื่อใหเด็กเยาวชนในวัยเรียนรูไดรับการพัฒนา
อยางมีรากฐานที่ดี โดยเปลี่ยนจากการเรียนที่มุงเนนใหจดจําเน้ือหาท่ีมีอยูเดิม  เปนการกระตุน
สงเสริมใหใชโอกาสไดคนควาจากการอาน การฟง การดู การรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ จนเกิดความเขาใจ  (บัญญัติ ยงยวน, 2553) 

              ปรยีานุช สถาวรมณี (2548: 89) ไดสนับสนุนแนวคิดของการนําการคิดวิเคราะหไปใชให
สอดคลองกับการพัฒนาการศึกษา ในผลงานวิจัย เร่ือง "การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียน" มีสาระสําคัญสรุปไดวา 
             การคิดวิเคราะหเปนรากฐานสําคัญของการเรียนรู บุคคลที่มีการคิดแบบวิเคราะหจะ
เหนือกวาบุคคลท่ีมีการคิดแบบอ่ืน ทั้งในดานระดับการพัฒนาการและการใชสติปญญา ความคิดเชิง
วิเคราะหเปนความคิดเชิงลึก เปนทักษะท่ีสําคัญ และเปนทักษะท่ีสามารถพัฒนาได เมื่อนักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห นักเรียนสามารถจําแนกและจัดหมวดหมูหรือประเภทส่ิงตาง ๆ อยางมี
หลักเกณฑ สามารถตัดสินใจอยางเหมาะสม และใชความรูประยุกตแกไขปญหาในสถานการณอ่ืน  

ตลอดจนสามารถทํานายผลท่ีตามมาได  (Schiever 1991: 12-13,  อางถึงใน ปรียานุช สถาวรมณี 
2548 : 91)  การพัฒนากิจกรรมในหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนจึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

เปนยุทธศาสตรสําคัญอยางหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรูเพราะการสอน
ในช้ันเรียนที่มุงเนนสาระวิชาโดยละเลยการฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะหใหแก นักเรียนนั้น เมื่อ
สําเร็จการศึกษานักเรียนจะขาด ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชประเมินคาความ
นาเชื่อถือของขอมูลตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน 

             ผลการวิจัยของ ปรียานุช สถาวรมณี (2548)  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยคอนขางต่ํา ซึ่งมีผลตอการเรียนวิชาอ่ืน ๆ เหตุเพราะนักเรียนไทยขาดศักยภาพการฟงอาน
และเขียน ไมสามารถคิดวิเคราะหและถายทอดความรูออกมาได สอดคลองกับ  รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ครูผูสอน ผูบริหาร ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ประจําป 2547 จากขอมูลโรงเรียน  218 แหง พบวา ไม
มีโรงเรียนใดจัดการเรียนการสอนแบบเนนผู เรียนเปนสําคัญอยูในระดับดี ทั้งน้ีนักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง 
และมีวิสัยทัศนอยูในระดับ พอใช 67.00 % แตมีโรงเรียน 9.60 % ที่ตองปรับปรุงโดยดวน 

  รายงานผลการประเมินโรงเรียนจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  กลาววา ไมมีโรงเรียนไหนจัดไดดี โดยเฉพาะอยางย่ิงจากการ
สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนประมาณ 13 ,000 โรงเรียนท่ัวประเทศ 
พบวา นักเรียนมีทักษะการคิดอยูในระดับดี เพียงประมาณ 12.90 % ซึ่งสื่อถึงคุณภาพของนักเรียน
ไทยท่ียังคงออนดอยในดานการคิด  (เพชรา พิพัฒนสันติกุล  2548) นอกจากน้ันยังพบวา เด็กไทยทํา
ขอสอบท่ีเปนอัตนัยและขอสอบอธิบายความไมดีเทาท่ีควร เพราะปญหาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีสวนใหญยังมุงเนนเน้ือหา เนนการทองจํา ทําใหผูเรียนไมไดใชสมอง ไมไดใชความคิด
และไมไดสรางความรูดวยตนเอง การเรียนรูควรตองเนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห รูจักเชื่อมโยง
ความคิด เรียบเรียงและสื่อสารความคิด  (รุง แกวแดง 2540 , อางถึงในทิศนา แขมมณี 2552: 185) 
สอดคลองกับขอมูลจากโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
นานาชาติ หรือ TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) ที่พบวานักเรียนไทย
ทําขอสอบที่ตองใชความ สามารถในการคิดวิเคราะห ยกเหตุผลประกอบ หรือเขียนขอความยาวๆ
ไมได เพราะการเรียนการสอนยังอยูในกรอบของตารางสอนและหองเรียน ไมเนนกระบวนการให
นักเรียนไดฝกคิด ฝกทํา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545: 34 -37) สงผลให
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนในดานการคิดวิเคราะหไมอยูในระดับที่นาพอใจ  
 จากกงานวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนในเด็กเยาวชน
ในวัยเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ทั้งน้ี โดยมุงหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
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การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตองการให  คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ ตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 

             ดังนั้นจึงเห็นไดวา  กระบวนการคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการคิด และนําไปสู
ความเปนเหตุเปนผล ความสนใจใครรู เพื่อการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  สมอง
ในสสวนาหมายสําคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  ทั้งน้ีการคิดวิเคราะหจะ
สามารถวางรากฐานของการคิดไดอยางยั่งยืนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ซึ่งเปนกําลังของชาติในยุคใหม
ซึ่งจําตองเผชิญกับความทาทายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วรุนแรง  จนสามารถ
นําพาประเทศไทยเขาสูการเปลี่ยนแปลงในยุคใหมไดอยางมั่นคง  จากการตระหนักรู การใครครวญ 
อยางมีวิจารณญาณ รูวาสิ่งใดเหมาะสมดีงามตามจารีตประเพณี ตลอดจนธํารงไวซึ่งอัตลักษณใน
ความเปนชาติไทยอยูไดสืบไป 
  
3.3  ความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 3.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห 
 นักการศึกษาไดใหแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกับการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ ดังนี้   
 ตวงรัตน  ศรีวงษคล  (2553) ไดสังเคราะหโมเดลการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักทฤษฎี 
4 คน ไดแก  บรูกฟลด  (Brookfield 1987)  นอรริสและเอนนิส  (Norris and Ennis 1989)  บุลเลน  
(Bullen 1998) และ แอนเดอรสัน และอารเชอร (Anderson and Archer  2001) และ สรุปข้ันตอน
ของการคิดอยางมีวิจารณญาณจากทฤษฎีดังกลาวได 5 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นการระบุประเด็น 
ขั้นการเขาใจ ขั้นการวิเคราะห ขั้นการประเมินและขั้นการสราง ทั้งยังไดกําหนดนิยามของการ
วิเคราะหวาเปนทักษะในการพิจารณาความคิดอยางรอบคอบ รวมถึงการแยกแยะ การจัดจําพวก
หลักฐานขอมูล ความรูหรือความคิดเห็น การแยกแยะความแตกตางของความคิดเห็น การอธิบาย
ปญหา และระบุชองวางระหวางขอมูล   
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549: 3) ไดศึกษาแนวคิด หลักการของ
กระบวนการคิดของนักการศึกษา นักคิด นักจิตวิทยาทั้งหลาย  เห็นสอดคลองกันวา การคิด
วิเคราะหเปนพ้ืนฐานหรือขั้นตอนหน่ึงของการคิดระดับสูง  แตยังไมมีมีขอมูลชัดเจนวา การคิด
วิเคราะหอยูในข้ันตอนท่ีเหมือนกัน  ยกเวนแตจะมีขอความท่ีแสดงถึงการคิดวิเคราะหปรากฏอยู 
เชน การแยกแยะ การจําแนก จัดระบบขอมูล การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงความสัมพันธ การแสดง
ความสัมพันธของขอมูล การหาสาเหตุ การมีเหตุผล ฯลฯ ดังความสัมพันธในตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  แสดงความสัมพันธระหวางการคิดวิเคราะหกับการคิดระดับสูง 
 

การคิดระดับสูง การคิดวิเคราะห 
การแกปญหา ทําความเขาใจปญหา หาความสัมพันธขอมูลเพ่ือแกปญหา 

เปรียบเทียบทางเลือก ลงมือแกปญหา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

การตัดสินใจ หาเหตุผล จําแนกขอมูล เปรียบเทียบทางเลือกเพื่อการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล 

คิดอยางมีวิจารณญาณ จําแนกแยกแยะ จัดระบบขอมูลอยางมีเหตุผล เปรียบเทียบขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

คิดสรางสรรค เชื่อมโยงความสัมพันธขอมูล จัดระบบขอมูล เปรียบเทียบขอมูลใหม
กับขอมูลเดิมผสมผสานนําไปสูการสรางผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่  2  แสดงความคิดรวบยอดความสัมพันธของการคิดวิเคราะหกับการคิดระดับสูง  
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2549) 4. 
 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2549: 25) ใหความเห็นวา การคิดท่ีเปนเสมือนจุดเร่ิมตนของ 
การคิดทั้ง 10 แบบ คือ การคิดวิเคราะห และกระบวนการคิดวิเคราะห เปนสวนสําคัญที่สุดหรือเปน
พื้นฐานสําคัญ ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการคิดแบบอ่ืน ๆ ตอไป    

 ทิศนา แขมมณี (2544: 153-154,  อางถึงใน ราวัลย  ชูชาติวรรณกุล 2549: 28)  ไดกลาวถึง
การคิดวิเคราะหวาเปนความสามารถเพ่ือนําสูการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยกําหนดเกณฑ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณไว   และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

คิดสรางสรรค 

คิดอยางมีวิจารณญาณ 

การแกปญหา 

การตัดสินใจ 

 

คิดวิเคราะห 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 

(2540)  ไดนําไปกําหนดเปนเกณฑความสามารถดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนซึ่ง
จะตองอาศัยการคิดวิเคราะหกอนที่จะประเมินขอมูล  ดังนี้  
 1.  สามารถกําหนดเปาหมายในการคิดอยางถูกทาง 

 2.  สามารถระบุประเด็นปญหาในการคิดไดอยางชัดเจน 

 3.  สามารถประมวลขอมูลทั้งดานขอเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ 
คิดทั้งทางกวาง ทางลึกและไกล 

 4.  สามารถวิเคราะหขอมูลและเลือกขอมูลที่จะใชในการคิดได 
 5.  สามารถประเมินขอมูลได 
 6.  สามารถใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูลและเสนอคําตอบ ทางเลือกที่        
สมเหตุสมผลได 
 7.  สามารถเลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที่คิดได 
 สรุปไดวา การคิดวิเคราะหเปนจุดเร่ิมตนของการคิดเปนการคิดระดับสูง  เปนพ้ืนฐาน
หรือ ขั้นตอน หรือสวนหน่ึงของการคิดระดับสูงตาง ๆรวมท้ังการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งในการ
พัฒนาทักษะความสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณน้ัน  ตองอาศัยการพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหขอมูลเปนทักษะพื้นฐานกอน  
 3.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย บุคคลท่ีคิด
อยางมีวิจารณญาณได จะสามารถคัดสรรกลั่นกรองขอมูลและนําขอมูลนั้นไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดเพื่อแกไขปญหาของตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงในศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการคิดอยาง
มีวิจารณญาณจะเปนสมรรถนะของบุคคล ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการเขาปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนเปนองคประกอบที่แสดงคุณภาพของการจัดการศึกษาอีกดวย 

 นักจิตวิทยาและนักวิชาการไดเสนอความหมายของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณไว
วา การคิดอยางมีวิจารณญาณหมายถึงกิจกรรมภายในจิตใจท่ีเกิดข้ึนเพ่ือประเมินขอโตแยง 
(arguments) หรือขอเสนอเพื่อการพิสูจน (propositions) แลวตัดสินใจ อันนําไปสูการพัฒนาความ
เชื่อและการกระทําของบุคคล (Ennis 1992, อางถึงใน พรทิพย แข็งขัน 2553: 283) การคิดอยางมี
วิจารณญาณคือ ความสามารถในการตัดสินใจดวยเหตุผลวา จะปฏิบัติหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหน่ึง
หรือไม (Slavin 2003, อางถึงใน พรทิพย แข็งขัน 2553: 283) ดังน้ัน การคิดอยางมีวิจารณญาณ จึง
หมายถึง กระบวนการใหเหตุผลในระดับสูง ที่มีเปาหมายเพื่อตัดสินใจแกไขปญหาพิสูจนขอโตแยง 
หรือเลือกสรรวิธีดําเนินการกับขอมูล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐานการใชหลักเหตุผล
เพื่อประเมินกระบวนการคิดของตนเอง 
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 ฟาเซียน (Facione 1990, อางถึงใน พรทิพย แข็งขัน 2553: 283) กลาววา องคประกอบ
สําคัญของการคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวยทักษะการคิดท่ีสําคัญสรุปได 5 ทักษะมีการ
วิเคราะหเปนสวนหน่ึง ดังนี ้

1. การตีความ (interpretation) หมายถึง ความสามารถในการสรางความหมาย 
ของขอมูลหรือประสบการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต 

2. การวิเคราะห (analysis) หมายถึง การพิจารณารูปแบบความสัมพันธระหวาง  
ขอมูลหรือจําแนกองคประกอบของขอมูลที่ไดรับประสบการณเขามา 

3. การสรางขอสรุป (inference) หมายถึง การพิจารณาขอมูลขอเท็จจริงตาง ๆ               
แลวสรางขอสรุปที่นาจะอนุมานหรือคาดเดาไดวาเปนไปไดและสมเหตุสมผล 

4. การขยายความ (explanation) เปนการอธิบายเชิงเหตุผลหรือการอธิบายเพิ่มเติม
โดยการหาหลักฐานมาประกอบ เพื่อความนาเชื่อถือเกี่ยวกับความคิด วิธีการหรือเกณฑที่บุคคลใช 

5. การให เหตุผล  (reasoning) หมายถึงการสรางขอสรุปจากกระบวนการคิด 
อุปนัย 

 แนวคิดของเอนนิส (Ennis’s Theory) 

 เอนนิสไดใหนิยามการคิดอยางมีวิจารณญาณเผยแพรเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1962 และได
ปรับขยายคํานิยามใหครอบคลุมมากข้ึน  ในป ค .ศ .  1985 โดยคํานิยามที่ใหไว  คือ การคิด
วิจารณญาณเปนการคิดอยางมีเหตุผล และคิดแบบตรึกตรอง เพื่อการตัดสินใจกอนที่จะเช่ือหรือ
กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ (Ennis 1985: 45 - 48) และเสนอแนวคิดไวดังนี้ 
 1.  ทักษะการนิยาม ไดแก การระบุจุดสําคัญของประเด็นปญหา ขอสรุป ระบุเหตุผล
ทั้ง ที่ปรากฏและไมปรากฏ การต้ัง คําถามที่เหมาะสมในแตละสถานการณ การระบุเงื่อนไขและ
ขอตกลงเบื้องตน 

 2.  ทักษะการตัดสินขอมูล ไดแก การตัดสินความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล การ
ตัดสินความเกี่ยวของกับประเด็นปญหา การพิจารณาความสอดคลอง 

 3.  ทักษะการสรุปอางอิงในการแกปญหาและการสรุปอยางสมเหตุสมผล ไดแก การ
อางอิงและการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยท่ีมีความเท่ียงตรง สามารถทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
อยางนาเชื่อถือ   
  เอนนิสไดแบงข้ันตอนการคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหในลําดับที่ 4 

ดังนี ้
 1.  ความสามารถในการระบุปญหา หมายถึง การพิจารณาขอมูล ปรากฏการณหรือ
เหตุการณเพื่อกําหนดประเด็นปญหา ขอสงสัยขอคําถาม รวมทั้ง การพิจารณาความหมายของคํา
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ความชัดเจนของขอความ ความสามารถในการระบุปญหาถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการคิดอยาง
มีวิจารณญาณ เพราะทําใหบุคคลตระหนักวาปญหาน้ัน คืออะไร เปนองคประกอบแรกที่เปนตัว
ปอนหรือเปนสิ่งเราใหคนเร่ิมคิด 

 2.  การรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหา หมายถึง การขวนขวายหาขอมูลที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหาจากแหลงตางๆ ใหไดมากท่ีสุด เพื่อใหครอบคลุมประเด็นปญหาทุกแง
ทุกมุม และขอมูลสวนใหญจะเกี่ยวของกับขอความ ขอโตแยง ดังน้ัน วิธีการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปน
จึงไดแก การสังเกต (observation) ทั้ง สังเกตดวยตนเอง และรวบรวมจากการสังเกตของผูอ่ืน 
รวมทั้ง การดึงขอมูลจากประสบการณเดิมท่ีมีอยูของตน การรวบรวมขอมูลนี้จะกระทําหลังจากที่
ระบุไดวาปญหาคืออะไร 

 3.  การพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล หมายถึง การพิจารณาถึงความนาเช่ือถือ
ของแหลงที่มาของขอมูล เพราะขอมูลที่มาจากแหลงที่ไมนาเชื่อถือขาดความถูกตองอาจนําไปสูการ
สรุปท่ีผิดพลาดได ดังน้ัน ถาประเมินแลว พบวา ขอมูลมาจากแหลงท่ีขาดความนาเช่ือถือหรือไม
ถูกตองตัดท้ิงไป  สวนขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเช่ือถือไดก็เก็บไวใชตอไป ขณะเดียวกันก็ประเมิน
ความเพียงพอของขอมูลท้ัง ในดานคุณภาพและปริมาณ ถาพบวาขอมูลไมเพียงพอสําหรับการ
พิจารณาเพ่ือหาขอสรุป ก็ตองรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะกระทําหลังจากที่ไดรวบรวมขอมูล
มาแลว ก็นํามาพิจารณาความนาเชื่อถือและความพอเพียงของขอมูลได 
 4.  การแยกแยะความแตกตางของขอมูล  หมายถึง การนําขอมูลที่ไดมาจากแหลงท่ี
นาเช่ือถือ หรือมีความถูกตองเพียงพอแลว ก็นํามาแยกแยะความแตกตางของขอมูล ตีความขอมูล
ประเมินวาขอมูลใดเปนขอเท็จจริง ขอมูลใดเปนขอคิดเห็น คําโฆษณา คําชวนเช่ือ หรือการกลาว
อางเกินจริง ซึ่งตองอาศัยขอมูลจากประสบการณเดิมหรือความรูเดิม 

 5.  การหาขอสรุป หมายถึง การนําขอมูลที่แยกแยะมาแลวมาพิจารณาเชื่อมโยงหา
ความสัมพันธเพื่อกําหนดแนวทางวาขอสรุปที่นาจะเปนไปไดจากขอมูลที่ปรากฏนั้น มีความเปนไป
ไดในแนวทางใดบาง เพื่อที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบสมมติฐานแลวหาขอสรุป 
ซึ่งตองอาศัยการสรุปแบบอุปนัยและนิรนัย โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีมีอยูอยางสมเหตุสมผลวา สิ่ง
ใดควรเช่ือหรือยอมรับได สิ่งใดไมควรเช่ือหรือควรปฏิเสธ สิ่งใดควรทําหรือไมควรทํา หรือควร
สรุปอยางไรตอประเด็นปญหาน้ัน การหาขอสรุปจากสมมติฐานจําเปนตองอาศัยการใชเหตุผล 
(Reasoning) ที่เหมาะสมและดีที่สุด 

 6.  การนําไปใชประโยชน หมายถึง การนําขอสรุปน้ัน มาดูความสมเหตุสมผล ซึ่งตอง
อาศัยความสามารถในการวิเคราะหและการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาวาสามารถนําไปใช
ประโยชนไดหรือไม จะเกิดผลตามมาอยางไร และถาขอมูลที่ไดรับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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หรือในกรณีที่ไดรับขอมูลเพ่ิมใหมเติมในภายหลังท่ีชี้ใหเห็นวาขอสรุปเดิมไมสมเหตุสมผล โดย
อาจตองทําการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม แลวยอนกลับไปพิจารณาขอมูลเดิมอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือ
ตั้งสมมติฐานและสรุปใหม 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542, อางถึงใน ราวัลย ชูชาติวรรณกุล  2549: 29)  
ไดแสดงรายละเอียดพฤติกรรมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีมีความสัมพันธกั บ
ทักษะการคิดและลักษณะการคิดวิเคราะห ดังตารางที่ 8  
 

ตารางที่  8  แสดงรายละเอียดของพฤติกรรมความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีมี   
                  ความสัมพันธกับทักษะการคิดและลักษณะการคิดวิเคราะห 
 

พฤติกรรมความสามารถใน 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ทักษะการคิด/ 
ลักษณะการคิดวิเคราะห 

1. กําหนดเปาหมายในการคิดอยางถูกทาง 

2. ระบุประเด็นปญหาในการคิดไดอยางชัดเจน 

3. ประมวลขอมูลทั้งดานขอเท็จจริงและความ 

    คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่คิดทั้งทางกวาง  
    ทางลึกและไกล 

4. วิเคราะหขอมูลและเลือกขอมูลที่จะใชใน 

    การคิดได 
5. ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลได 
6. ใชหลักเหตุผลในการพิจารณาขอมูลและ 

    เสนอคําตอบ ทางเลือกที่สมเหตุสมผลได 
 

7. เลือกทางเลือก/ลงความเห็นในประเด็นที่คิด 

    ได 
 

 

8.ชั่งน้ําหนักผลเสีย คุณโทษระยะสั้นระยะยาว 

 

9.พิจารณาคําตอบ ไตรตรอง ทบทวนกลับไป 

   กลับมาใหรอบคอบ 

1. การคิดถูกทาง 

2. การระบุ  การทําใหกระจาง  การจําแนก 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล การจําแนกแยกแยะ 

 

 

4. การจัดระบบขอมูล ใหเหตุผล คิดกวาง คิด 
    ละเอียด  คิดลึกซึ้ง  คิดไกล 
5. การวิเคราะห ตั้งเกณฑ จําแนกแยกแยะ 

6. การผสมผสานขอมูล  การตั้งเกณฑ การ 

    พิสูจนความจริง  การคิดอยางมีเหตุผล  คิด 

    ลึกซึ้ง  คิดชัดเจน 
7. การใชขอมูล การระบุ  การแปล การตีความ  
    การเช่ือมโยง  การใหเหตุผล การวิเคราะห   
    การจัดระบบความคิด  คิดกวาง  คิดลึกซึ้ง   
    คิดอยางมีเหตุผล 

8. การเปรียบเทียบ  การเช่ือมโยง  การให 
    เหตุผล คิดถูกทาง  คิดไกล  คิดชัดเจน 

9. การเปรียบเทียบ  คิดถูกทาง  คิดไกล 

   การทําใหกระจาง  การเปรียบเทียบ 
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พฤติกรรมความสามารถใน 
การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ทักษะการคิด/ 
ลักษณะการคิดวิเคราะห 

10.ประเมินทางเลือก และลงความเห็นเกี่ยวกับ 

    ประเด็นที่คิด 
10. การผสมผสานขอมูล  การตั้งเกณฑ  การ 

     พิสูจนความจริง การสรุปเกณฑ 
 

  

 จากตารางดังกลาว  จะเห็นไดวาการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนความสามารถในการ
ตัดสินใจดวยเหตุผลเพื่อหาขอสรุป  ซึ่งแนวคิดทฤษฎีของเอนนิสไดใหคํานิยามวาเปการคิดแบบมี
เหตุผลและคิดแบบไตรตรองกอนตัดสินใจ การคิดอยางมีวิจารณญาณแแบงเปน 6 ขั้นไดแก
ความสามารถระบุปญหา  การรวบรวมขอมูล  การพิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูล การแยกแยะ
ความแตกตางของขอมูล  การหาขอสรุปและการนําไปใชประโยชน     การคิดวิเคราะหมี
ความสัมพันธกับการคิดอยางมีวิจารณญาณในสวนของการจัดการขอมูล แยกแยะความแตกตาง 
ตีความ และประเมินขอมูลเพื่อนําไปสูความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห   
3.4.1 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียเจตและของไวก็อตสกี เปนรากฐานที่สําคัญ
ของทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (constructivism) เพียเจตอธิบายวา พัฒนาการทางเชาวน
ปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และ
กระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) พัฒนาการเกิดข้ึนเมื่อบุคคลรับ  และซึม
ซับขอมูลหรือประสบการณใหมเขาไปสัมพันธกับความรูหรือโครงสรางทางปญญาท่ีมีอยูเดิม หาก
ไมสามารถสัมพันธไดจะเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอยู
ในภาวะสมดุล (equilibrium) โดยใชกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation) สวน 
ไวก็อตสกี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและสังคมมาก เขาอธิบายวามนุษยไดรับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอมต้ังแตแรกเกิด ซึ่งนอกจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแลวก็ยังมีสิ่งแวดลอมทางสังคม     
ซึ่งก็คือวัฒนธรรมที่แตละสังคมสรางข้ึน ดังน้ันสถาบันสังคมตาง ๆ เร่ิมต้ังแตสถาบันครอบครัวจะ
มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางเชาวนปญญาของแตละบุคคล และไวก็อตสกี้ มีความเชื่อวา การให 
ความชวยเหลือชี้แนะแกเด็ก เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะสามารถชวยพัฒนาเด็กใหไปถึงระดับท่ีอยูใน
ศักยภาพของเด็กได (ทิศนา แขมมณี 2547: 90-94) 

 

ตารางที่ 8 (ตอ) 
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 3.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget)  
 การคิดเปนความสามารถทางสติปญญา  การพัฒนาการคิดจึงเก่ียวของกับการพัฒนาการ
ทางสติปญญา  จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  (สุคนธ สินธพานนท  
2552: 23) สรุปไดวา พัฒนาการทางสติปญญาจะพัฒนาเปนข้ันตอน  องคประกอบที่มีสวน
เสริมสรางใหมีการพัฒนาการทางสติปญญา มี 2 องคประกอบ คือ วุฒิภาวะและประสบการณ 
สําหรับขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ไดแบงเปน 4 ขั้น คือ  
 1.  ขั้นรับรูดวยประสาทสัมผัส เปนข้ันพัฒนาการในชวงอายุ 0-2 ป ความคิดของเด็ก
วัยน้ีขึ้นอยูกับการรับรูและการกระทํา  
 2.  ขั้นกอนปฏิบัติการคิด เปนข้ันพัฒนาการในชวงอายุ 2-7 ป ความคิดของเด็กข้ึนอยู
กับการรับรูเปนสวนใหญ สามารถเรียนรูและใชสัญลักษณได การใชภาษาแบงเปนขั้นยอย ๆ คือ 
ขั้นกอนเกิดความคิดรวบยอด เปนขั้นพัฒนาการในชวงอายุ 2- 4 ป และข้ันการคิดดวยความเขาใจ
ของตนเอง เปนพัฒนาการชวงอายุ 4 -7 ป  
 3. ขั้นการคิดอยางเปนรูปธรรม เปนข้ันพัฒนาการในชวงอายุ 7-11 ป เปนขั้น
สิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได สามารถเขาใจความหมายของการเปรียบเทียบได  
 4. ขั้นการคิดอยางเปนนามธรรม เปนข้ันพัฒนาการในชวงอายุ 11 -15 ป เด็กสามารถ
คิดในสิ่งที่เปนนามธรรมได สามารถคิดตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได  วัยนี้
มีพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดเปนขั้นสูงสุดเร่ิมคิดเปนผูใหญ สามารถคิดหาเหตุผล
นอกเหนือไปจากสิ่งที่มีอยู สามารถคิดอยางนักวิทยาศาสตร สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฏีได  
 จากการศึกษาทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต สรุปไดวา การเรียนรูของเด็ก
เปนไปตามพัฒนาการทางสติปญญา ตามวัย 4 ขั้นตอน มีดังนี้  
  1.  ขั้นรับรูดวยประสาทสัมผัส  
  2.  ขั้นกอนปฏิบัติการคิด  
   3.  ขั้นการคิดแบบรูปธรรม    
  4.  ขั้นการคิดอยางเปนนามธรรม  
 3.4.3 ทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณของนอรริสและเอนนิส (Norris and Ennis) 
 เอนนิส ( Ennis 1989: 55, อางถึงใน ชาลิณี เอ่ียมศรี 2536: 16-23)  ไดเขียนหนังสือ
รวมกับนอรริส (Norris) ชื่อวา “evaluating critical thinking” ในหนังสือดังกลาวไดใหนิยาม “การ
คิดอยางมีวิจารณญาณ” วาเปนการคิดอยางมีเหตุผลและคิดแบบตรึกตรอง เพื่อการตัดสินใจ 
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 เอนนิส ไดอธิบายวาบริบทของการคิดเกิดจากการท่ีคนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนและ
มีความเกี่ยวของกับการอางเหตุผล โดยท่ีผูคิดจะตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณกอนท่ีจะตัดสินใจ
เชื่อหรือปฏิบัตติามการอางเหตุผลนั้น ดังแผนภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  3  แสดงแผนภาพการคิดอยางมีวิจารณญาณของเอนนิส   
ที่มา :    ทิศนา  แขมมณีและคณะ. วิทยาการดานความคิด (กรุงเทพฯ:  เดอะมาสเตอรกรุป 

แมเนจเมนท, 2544), 57. 
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ในป ค.ศ. 1989 นอรริสและเอนนิส (Norris and Ennis 1989: 55) ไดแบงองคประกอบ
ของการคิดอยางมีวิจารณญาณออกเปน 2 ประเภทที่สัมพันธกัน คือ องคประกอบดานความสามารถ 
(abilities) และองคประกอบดานคุณลักษณะ (disposition) ดังนี้             
 1. องคประกอบดานความสามารถ (abilities) ของการคิดอยางมีวิจารณญาณ   ไดแก 

 1. ความกระจางชัดเบื้องตน (elementary clarification) 

   1.1   การระบุคําถามตรงประเด็น (focusing on a question) 

  1.2   การวิเคราะหการอางเหตุผล (analyzing argument) 

   1.3 การถามและตอบคําถามไดชัดเจนและทาทาย  (asking and answering              

question that clarify and challenge) 

  2. การใหเหตุผลสนับสนุนทั่วไป (basic support) 

    2.1  การพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล (judging the creditibity of a             

source)  

    2.2  การสังเกตและการตัดสินขอสังเกต (making and judging observations) 

  3. การสรุปอางอิง (inference) 

    3.1  การนิรนัย (making and judging deduction) 

    3.2  การอุปนัย (making and judging induction)  

    3.3  การตัดสินคุณคา (making and judging value judgment 

  4. ความกระจางชัดขั้นสูง (advanced clarification) 

   4.1  การใหนิยามคําศัพทและการพิจารณานิยามของคําศัพท (defining terms and  

judging definitions) 

   4.2  การระบุขอตกลงเบื้องตน (identifying assumptions) 

  5. การใชยุทธวิธีและกลยุทธ  (stratigies and tactics) 

   5.1  การตัดสินใจลงมือกระทํา (deciding on an action) 
   5.2  การปฏิสัมพันธกับผูอื่น (interacting with others) 

 2. องคประกอบดานคุณลักษณะ (dispositions) ของการคิดอยางมีวิจารณญาณ  ตาม
แนวคิดของนอรริสและเอนนิส  มีดังนี้ 
  1. การต้ังคําถามหรือคนหาขอมูลจากเร่ืองที่ผานมา 
  2. การคนหาเหตุผล 

  3. การแสดงออกอยางมีเหตุผล 

  4. การอางอิงจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือ 

  5. การทําความเขาใจเร่ืองราวในสถานการณปญหา 
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  6. การบอกถึงใจความสําคัญ 
  7. การเก็บจําความรูพื้นฐาน 

  8. การสรางทางเลือก 

  9. การเปดใจกวาง 

9.1 ยอมรับหรือพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ืน 

9.2 ใชเหตุผลเปนจุดเร่ิมตนและเปนเหตุผลท่ีไดรับการยอมรับ 

9.3 ตัดสินใจดวยการใชขอมูลและเหตุผลอยางเพียงพอ 

  10. มีจุดยืนและสามารถเปลี่ยนจุดยืนไดเมื่อหลักฐานและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ 

  11. คนหาเหตุผลใหมาก เพื่อความถูกตอง 

  12. จัดการเร่ืองราวตาง ๆ อยางเปนระเบียบ 

  13. นาํความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณมาใช 
  14. มีความไวตอความรูสึก ระดับความรู และระดับการอางเหตุผลของผูอื่น 

 กรมวิชาการ (2542: 79) ไดจําแนกแนวคิดตามทฤษฎีของเอนนิส (Ennis 1985: 55)  
เกี่ยวกับความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย 12 ทักษะ ดังตอไปน้ี 

 1. สามารถกําหนดหรือระบุประเด็นคําถามหรือปญหา 
  1.1 ระบุปญหาสําคัญไดชัดเจน 

  1.2 ระบุเกณฑเพื่อตัดสินคําตอบที่เปนไปได 
 2. สามารถคิดวิเคราะหโตแยง 

  2.1 ระบุขอมูลท่ีมีเหตุผลหรือนาเช่ือถือได 
  2.2 ระบุขอมูลท่ีไมมีเหตุผลหรือไมนาเช่ือถือได 
  2.3 ระบุความเหมือนและความแตกตางของความคิดเห็นหรือขอมูลที่มีอยูได 
  2.4 สรุปได 
 3. สามารถถามดวยคําถามที่ทาทาย และตอบคําถามไดชัดเจน ตัวอยางคําถามที่ใช เชน

  3.1 ทําไม 

  3.2 ประเด็นสําคัญคืออะไร 

  3.3 ขอความที่กําหนดน้ี หมายความวาอะไร 

  3.4 ตัวอยางท่ีเปนไปไดมีอะไรบาง 

  3.5 ความคิดเห็นของทานตอเร่ืองนี้คืออะไร 

  3.6 ใหพิจารณาวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 

  3.7 ขอมูลที่มีเหตุผลคืออะไร 

  3.8 ขอมูลที่ไมมีเหตุผลคืออะไร 
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  3.9 ขอความที่กําหนดน้ี “.............” ทานมีความคิดเห็นอยางไร 

  3.10 ทานมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม อยางไร 

 4. สามารถพิจารณาความเช่ือถือของแหลงขอมูล 

  4.1 เปนขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่นาเชื่อถือ 

  4.2 เปนขอมูลที่ไมมีขอโตแยง 

  4.3 เปนขอมูลที่ไดรับการยอมรับ 

  4.4 เปนขอมูลที่สามารถใหเหตุผลวาเชื่อได 
 5.  สามารถสังเกต และตัดสินผลขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตัวเอง โดยใชเกณฑ

ตอไปนี้  

  5.1  เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตดวยตัวเอง  โดยใชประสาทสัมผัสท้ัง 5  ไมใช
เพียงไดยินมาจากคนอื่น 

  5.2  การบันทึกขอมูลเปนผลจากการสังเกตดวยตนเองและมีการบันทึกทันทีไม
ปลอยทิ้งไวนาน แลวมาบันทึกภายหลัง 

 6.  สามารถนิรนัย และตัดสินผลนิรนัย คือสามารถนําหลักการใหญไปแตกเปน
หลักการยอยได หรือนําหลักการไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได 

 7.  สามารถอุปนัยและตัดสินผลของอุปนัย คือ ในการสรุปอางอิงไปยังกลุมประชากร
นั้น กลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนของประชากรและกอนที่จะมีการอุปนัยนั้น ตองมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลอยางถูกตองตามแผนที่กําหนด และมีขอมูลเพียงพอตอการสรุปแบบอุปนัย 

 8.  สามารถตัดสินคุณคาโดยการพิจารณาทางเลือก ชั่งน้ําหนักระหวางผลดีและผลเสีย
กอนการตัดสินใจได 

  8.1  สามารถพิจารณาทางเลือกโดยมีขอมูลพ้ืนฐานเพียงพอ 

  8.2  สามารถชั่งน้ําหนักระหวางดี ไมดี และผลเสียกอนตัดสินใจ 

 9. สามารถใหความหมาย และตัดสินใจความหมายของคําได เชน ทักษะตอไปนี้ 
  9.1  สามารถบอกคําเหมือน คําที่มีลักษณะคลายกัน 

  9.2  สามารถจําแนก จัดกลุมได 
  9.3  สามารถใหคําอธิบายเชิงปฏิบัติการได 
  9.4  สามารถยกตัวอยางท่ีใชและไมใชได 
 10.  สามารถระบุขอสันนิษฐานได 
 11.  สามารถตัดสินใจเพื่อนําไปปฏิบัติได เชนทักษะตอไปนี้ 
  11.1 การกําหนดปญหา 
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  11.2 การเลือกเกณฑตัดสินผลที่เปนไปได 
  11.3 กําหนดทางเลือกอยางหลากหลาย 

  11.4 เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบัติ 
  11.5 ทบทวนทางเลือกอยางมีเหตุผล 

 12. การปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

 

3.5 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห  
การสรางแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิด เร่ือง

การคิดอยางมีวิจารณญาณของ  เอนนิส  (Ennis 1985) เปนหลัก  ทั้ง น้ี เอนนิสไดวิ เคราะห
องคประกอบและพฤติกรรมของความคิดวิจารณญาณอยางละเอียดและเปนระบบ โดยแบง
องคประกอบของความคิดวิจารณญาณออกเปน 2 ประเภท   คือองคประกอบดานความโนมเอียง
ทางจิตใจหรืออุปนิสัย (dispositions) และองคประกอบทางดานความสามารถ  ซึ่งมี 4 ประเภท  คือ 
ความสามารถในการวิเคราะห (clarity-related abilities) ความสามารถดานการสรุปผล (inference-

relatcd abillities) ความสามารถดานการใหเหตุผล  (reasoning) ที่นําไปสูการสรุปผล  และ
ความสามารถทางการตัดสินใจ (decision-making abilities) แนวคิดน้ีสามารถนําไปใชในการสราง
เคร่ืองมือวัดได โดยเฉพาะอยางยิ่งการวัดความสามารถทางดานการคิดวิเคราะห  ในการน้ี เอนนิส 
(Ennis:  2009) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความสามารถดังกลาว โดยใหทําเปนขอทดสอบแบบ
ปรนัยชนิดหลายตัวเลือก  (multiple choice)  (ตวงรัตน  ศรีวงษคล, 2553)  กลาวโดยสรุปการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการคิดอยางมีวิจารณญาณ   เฉพาะท่ีสําคัญมากมี 3 

ดาน ดังตอไปน้ี  

 1. ดานความกระจางชัดเบื้องตน  

  1.1  การกําหนดคําถามไดตรงประเด็น 

  1.2  การวิเคราะหการอางเหตุผล 

  1.3  การตั้งคําถามและตอบคําถามไดชัดเจนและทาทาย 

 2.  ดานการใหเหตุผลสนับสนุน 

  2.1  การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล 

  2.2  การสังเกตและการตัดสินขอสังเกต 

 3.  ดานการสรุปอางอิง 

  3.1 การนิรนัย 

  3.2 การอุปนัย 

  3.3 การตัดสินคุณคา   
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 แนวคิดน้ีสอดคลองกับลักษณะการคิดวิเคราะหตามแนวคิดของบลูม (Bloom 1972 ,   

อางถึงใน ภูมิภัทร พันธทองหลาง 2551: 27) ที่กลาววา การคิดวิเคราะหเปนรูปแบบความสามารถ
ในการแยกแยะเพื่อหาสวนยอยของเหตุการณ เร่ืองราว หรือเนื้อหาตาง ๆ วาประกอบดวยอะไร มี
ความสําคัญอยางไร อะไรเปนเหตุ อะไรเปนผลและท่ีเปนเหตุอยาง น้ัน อาศัยหลักการอะไร การ
วิเคราะห จึงสามารถแบง ประเด็นสําคัญ เปน 3 ประการคือ 1)การวิเคราะหความสําคัญ หมายถึง 
การแยกแยะสิ่งท่ีกําหนดมา ใหวาอะไรสําคัญ หรือจําเปน หรือมีบทบาทท่ีสุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัว
ไหนเปนผล 2) วิเคราะหความสัมพันธ หมายถึง การคนหาวา ความสําคัญยอย ๆ ของเร่ืองราว หรือ
เหตุการณนั้น เกี่ยวพันธกันอยางไร สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร 3)วิเคราะหหลักการ หมายถึง 
การคนหาโครงสราง และระบบของวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราวและการกระทําตาง ๆ วาสิ่งเหลาน้ัน
รวมกัน จนดํารงสภาพเชนน้ันอยูได เนื่องจากอะไร โดยยึดอะไรเปนหลัก เปนแกนกลาง มีสิ่งใด
เปนตัวเชื่อมโยง ยึดถือหลักการใด มีเทคนิคอยางไร หรือยึดถือคติใด 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว  ผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีของนอรริสและเอนนิส 
เปนกรอบในการพัฒนาแบบทดสอบ 3 ดาน คือ 1. ดานความกระจางชัดเบ้ืองตน ซึ่งประกอบดวย  
1)  การกําหนดคําถามตรงประเด็น 2) การวิเคราะหการอางเหตุผล  3) การถามและตอบคําถามได
ชัดเจนและทาทาย  2. ดานการใหเหตุผลสนับสนุน ประกอบดวย 1) การพิจารณาความนาเช่ือถือ
ของแหลงขอมูล 2) การสังเกตและการตัดสินขอสังเกต   และ 3. ดานการสรุปอางอิง ประกอบดวย 
1) การนิรนัย 2) การอุปนัย 3) การตัดสินคุณคา  มาใชในการสรางแบบทดสอบวัดและประเมิน
ความสามารถในการเรียนรูระดับการคิดวิเคราะห (analysis) ซึ่งตองอาศัยความสามารถในการต้ัง
คําถามเพื่อกระตุนความคิดของผูเรียน  

 

3.6 หลักการคิดและการอางเหตุผล 

 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดอยางมีวิจารณญาณ พบวา การคิดวิเคราะหเปนสวน
หนึ่งของการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งตองอาศัยการแยกแยะรายละเอียดของสิ่งตางๆ เพื่อหาเหตุผล 

ขอเท็จจริง ประกอบการตัดสินใจ  ทั้งน้ีในชีวิตประจําวันคนเรามักมีการตัดสินใจเลือกตลอดเวลา 
การตัดสินใจเปนกระบวนการหนึ่งของการใชเหตุผล นักวิชาการไดใหความหมายการอางเหตุผล
โดยสังเขป ดังนี้ 
 สมประสงค นวมบุญลือ (2542: 1 ) ไดใหความความหมายของการอางเหตุผลวา การอาง
เหตุผล คือการยกภาวะเงื่อนไขท่ีจําเปนในการโยงใหเห็นสิ่งท่ีจะเกิดตามมา ภาวะเงื่อนไขท่ีจําเปน
เรียกวาเหตุ และสิ่งที่ตามมาหลังเหตุเรียกวาผล ถาขาดภาวะเงื่อนไขดังกลาวเสียแลว สิ่งท่ีตามมาจะ
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ไมเกิด  การอางเหตุผลเปนศาสตรหนึ่ง เรียกวาตรรกวิทยา ( logic) ตรรกวิทยา เปนการศึกษา
หลักการท่ัวไปเกี่ยวกับการคิดพิจารณา ตรึกตรองเพื่อหาความจริงที่เท่ียงท่ีเชื่อถือได (valid) 

 

 การใชภาษาในการอางเหตุผล 

  การคิดจะแสดงออกใหผูอ่ืนทราบไดโดยการใชภาษา  ภาษาที่แสดงความเปนเหตุเปนผล
ตองมีกระบวนการแสดงหลักฐานยืนยันสิ่งหน่ึงสิ่งใด เพื่อการยอมรับหรือปฏิเสธ  การแสดง
หลักฐานยืนยันนี้ เรียกวา การพิสูจน ซึ่งในทางตรรกวิทยามี 2 วิธี คือวิธีนิรนัยและอุปนัย 

1. วิธีนิรนัย (deduction)  คือ การพิสูจน โดยการนําความจริงท่ียอมรับกันแลวมาใช
เปนหลักแลวนําสิ่งท่ีตองการพิสูจนมาเทียบ ถาสอดคลองกันก็เปนจริง ถาไมสอดคลองกันก็เปนเท็จ 
ตัวอยางเชน 

  ผูใหกําเนิดศาสนาเปนศาสดา  (ขอความเปนจริงที่ยอมรับกันแลว) 
  พระพุทธเจาเปนผูใหกําเนิดศาสนา (ขอความท่ีตองการพิสูจนนํามาเทียบ) 
 ความสอดคลอง พระพุทธเจาเปนผูใหกําเนิดศาสนา และผูใหกําเนิดศาสนาเปนศาสดา 

  ดังนั้น พระพุทธเจาเปนศาสดา  (สอดคลองกันเปนเรื่องจริง) 
 2.  วิธีอุปนัย (induction) คือ การพิสูจน โดยการนําสิ่งท่ีไดจากการสัมผัสหรือสังเกต
ในหลาย ๆ สิ่งที่เหมือนกันแลวนํามาสรุปเปนหลัก ผลที่ไดเปนแนวโนมที่จะเปนจริงหรือเปนเท็จ 

 ตัวอยางเชน 

  น้ําทะเลที่จังหวัดตราด  มีรสเค็ม 

  น้ําทะเลที่จังหวัดชลบุรี  มีรสเค็ม 

  น้ําทะเลที่จังหวัดเพชรบุรีมีรสเค็ม 

  น้ําทะเลที่จังหวัดชุมพร  มีรสเค็ม 

  น้ําทะเลที่จังหวัดสงขลา มีรสเค็ม 

 สรุปไดวา น้ําทะเลในอาวไทยมีแนวโนมที่จะมีรสเค็ม 

รูปแบบของประโยคตรรกะ 

 สมประสงค นวมบุญลือ ( 2542: 31 ) ใหความหมายของประโยคตรรกะหรือญัตติ  วาคือ
ขอความบอกความสัมพันธของสิ่งหน่ึงกลาวโยงกับอีกสิ่งหน่ึงท้ังรับและปฏิเสธ มีองคประกอบ 3 

สวน คือ ประธาน ตัวเชื่อมและสวนขยาย ประธาน คือเทอมซึ่งทําหนาท่ีโยงเขาไปหาสิ่งอ่ืน ตัวเช่ือม
จะทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางประธานกับสวนขยาย ใชคําเดียวแนนอน คือ  “เปน” สวนขยาย คือ
เทอมท่ีบอกลักษณะที่ประธานอางถึง 
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ตัวบงชี้แสดงความเปนเหตุเปนผล 

 สมประสงค นวมบุญลือ (2542: 17) ใหความหมายของตัวบงช้ีวา คือ ขอความการอาง
พิสูจนไดแกคํา  “เพราะวา” “ดังน้ัน” ฯลฯ การอางพิสูจนมีทั้งตัวบงช้ีขออางและตัวบงช้ีขอสรุป      
ตวับงชี้ขออางจะนําหนาหรือเกิดในขออาง และตัวบงชี้ขอสรุปจะนําหนาหรือเกิดในขอสรุป 

 ตัวอยางตัวบงชี้ขออาง 

 ในเมื่อ   ถา   เพราะวา 
 สําหรับ   เน่ืองมาจาก  ประการแรก 

 ประการที่สอง   เห็นวาไดจาก 

 ตัวอยางตัวบงชี้ขออาง 

 ดังนั้น   ตามมาดวย  หมายความวา 
 พิสูจนวา   ตอเน่ืองดวย  แลวละก็ 
 ตัวอยางตัวบงชี้ขอสรุปในการอางพิสูจน 
 คอมพิวเตอรไมสามารถใชเหตุผลได  ขาพเจาสามารถใชเหตุผลได 
 ดังนั้น ขาพเจาไมใชคอมพิวเตอร 

 คําวา “ดังน้ัน” เปนตัวบงช้ีขอสรุป และบงช้ีวา “ขาพเจาไมไดเปนคอมพิวเตอร”เปน
ขอสรปุ สองประโยคแรกเปนขออาง 

 การสรางเคร่ืองมือแบบทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู  เพื่อวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีนอรริสและเอนนิส น้ัน  ผูวิจัยไดใชหลักการอาง
เหตุผลหรือ ตรรกวิทยา ซึ่งตองมีการสรุปยืนยันแบบนิรนัยและ อุปนัย  สวนประโยคที่ใชถามใน
แบบทดสอบแตละขอ ผูวิจัยไดสรางตามลักษณะประโยคตรรกะซึ่งตองมีภาวะเงื่อนไข และตัวบงช้ี 
ใหผูเรียนตัดสินใจเพื่อตอบคําถามดวยเหตแุละผลเพื่อหาความจริงที่เชื่อถือได 
 

3.5 การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห        
 3.5.1 ความหมายของการฟงและการดู 
 ความหมายของการฟง     
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 811) ใหความหมายของการฟงวา  ฟง หมายถึง ตั้งใจสดับ 

คอยรับเสียงดวยหู ไดยิน  
  กรมวิชาการ (2546: 285) ไดใหความหมายของการฟงวา  การฟงเปนการรับเสียงดวย
หู การไดยิน  นอกจากน้ันการฟงยังเปนแหลงขอมูลจากการเขียนที่ตองการเก็บสะสมความรูความ
เขาใจ 
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   เสนีย วิลาวรรณ (2552: 69) ไดใหความหมายของการฟงวา  การฟงเปนระบบการ
ทํางานของสมองตอเนื่องจากการไดยิน โดยนําเสียงจากการไดยินมาตีความ ทําความเขาใจ และ
จดจําไวการฟงจึงเปนกระบวนการรับรูใจความหรือความหมายของเสียงท่ีไดยิน 

 

 สรุปวา ความหมายของการฟง คือ การแปลความหมายของเสียงท่ีไดยินโดยใชสมาธิหรือ
ความต้ังใจอยางจริงจังจนเกิดความเขาใจในสิ่งที่ไดยินนั้น 

 

 ความหมายของการดู 
  นักวิชาการไดใหความหมายของทักษะการดูไว ดังนี ้
  กรมวิชาการ (2546: 293) ไดกลาวถึงความหมายของการดูวา  การดู หมายถึง การใช
สายตาดูสื่อที่เปนสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ดูสิ่งตาง ๆ จากการแสดงละคร หรือจากการศึกษานอก
สถานท่ี เพื่อการศึกษาเลาเรียนหรือการแสวงหาความรูหรือเพื่อการบันเทิง  เชน การดูภาพ การดู
ละคร เปนตน 

 กิ่งกาญจน  บูรณสินวัฒนกุล (2546: 3)  ใหความหมายวา การดู หมายถึง การรับสาร
ทางตา จากภาพและเสียง เพื่อรับรูเเหตุการณหรือเร่ืองราวตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 
ดูสิ่งตาง ๆ จากการศึกษานอกสถานที่  ละคร เพื่อหาความรูหรือเพื่อความบันเทิง 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2) ใหความหมายวา การดู หมายถึง การรับรูความหมาย
จากคํา หรือ ขอความทางสายตา ซึ่งการดูจะทําใหสมองเห็นภาพสิ่งตาง ๆ การเคลื่อนไหวเหตุการณ 
เร่ืองราว ตลอดจนสีสันตาง ๆ การดูขอความเร่ืองราวและสิ่งท่ีดูจะตองทําความเขาใจเร่ืองท่ีดู จับ
ใจความสําคัญ วิเคราะห ตีความ พิจารณารายละเอียดในแงมุมตาง ๆ และเห็นคุณคาเร่ืองท่ีดูรวมท้ัง
นําความรูที่ไดจากการดูไปใชใหเกิดประโยชน 
 วิภารัตน พุฒดํา  (2551: 19)  กลาววา การดู คือ การรับสารทางตา ทําใหเห็นสิ่ง      
ตาง ๆ ทั้งแสง สี ลักษณะของสิ่งน้ัน ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส การแสดง การศึกษานอก
สถานท่ี โดยการดูนั้นอาจจะเปนการแสวงหาความรูหรือเพื่อความบันเทิง 

 เสนีย วิลาวรรณ (2552: 70) ไดใหความหมายของการดูวา การดู หมายถึง การใช
ประสาทสัมผัสทางตาเพื่อใหเห็นภาพ เชน ดูภาพโทรทัศน ดูภาพยนตร อาศัยการทํางานของ
ประสาทตาในการมองเห็นแลวสงขอมูล ไปยังสมองเพ่ือการรับรู ตีความ เขาใจสิ่งที่มองเห็น      
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552: 64) ไดใหความหมายวา การดูเปนการ
รับสารจากสื่อภาพและเสียง และแสดงทรรศนะไดจากการรับรูสาร ตีความ แปลความ วิเคราะห
และประเมินคุณคาสารจากสื่อ เชน การดูโทรทัศน การดูคอมพิวเตอร การดูละคร การดูภาพยนตร  
การดูหนังสือการตูน ผูดูจะตองรับรูสาร จากการดูและนํามาวิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

ของสารท่ีเปนเนื้อเร่ืองโดยใชหลักการพิจารณาวรรณคดีหรือการวิเคราะหวรรณคดีเบื้องตน ถาเปน
การดูขาวเหตุการณ การโฆษณาทางสื่อตองพิจารณาเน้ือหาสาระวาสมควรเชื่อถือไดหรือไม เปน
การโฆษณาชวนเช่ือหรือไม 
 จากความหมายของนักวิชาการดังกลาว สามารถสรุปไดวา การดู มีความหมายได 2 นัยคือ 
หมายถึง การรับสารทางตาจากภาพ   และการรับสารจากภาพและเสียง  เพื่อรับรูเหตุการณหรือ
เร่ืองราวจากสื่อตาง ๆ เพื่อรับรู ตีความ พิจารณารายละเอียด เพื่อความรู หรือความบันเทิง 
  

 3.5.2 การรับสารดวยการฟงและดู 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะหตองผานกระบวนการสื่อสารหรือการรับสารและ                    

การสงสาร  ดังน้ัน  การรับรูโดยการรับสาร คือ ดู / สังเกต (ภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ) 
หรือ ฟง (เร่ืองราว การสนทนา บทเพลง บทกลอน ละคร ฯลฯ) หรือ อาน (ขอความ เร่ืองราว บท
กลอน บทสนทนา ฯลฯ) แลวนําสิ่งท่ีไดจากการรับสาร (ดู อาน ฟง) สูกระบวนการคิดวิเคราะห  
ไดผลอยางไรจึงสงสารออกไป  โดยการ บอก / อธิบาย (การจําแนก / เปรียบเทียบเหตุและผล และ
จุดเดน – จุดดอย หลักการ ความสําคัญของเหตุการณ)  

 

 กระบวนการสื่อสารผานการคิดวิเคราะห 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 4  แสดงกระบวนการส่ือสารผานการคิดวิเคราะห   
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  แนวทางการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  (กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2549), 6. 
 

การรับสาร 

ดู / สังเกต 

---------------------- 

อาน 

---------------------- 

ฟง 

การคิดวิเคราะห 
- สถานการณ 
- เหตกุารณ 
- เร่ืองราว  
- บทกลอน 

- บทสนทนา 
- ภาพ / แผนภาพ  

ฯลฯ 

การสงสาร 

บอก / อธิบาย 

------------------------- 

เขียนบรรยาย 

------------------------- 

วาดภาพ / แผนภาพ 

------------------------- 

แสดง / ปฏิบัติ 
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สหพร วชิรวัชรินทร (2550: 48) กลาววา  การฟงและดู เปนทักษะการรับสารของมนุษยที่
มักเกิดรวมกันเสมอ เชน การชมภาพยนตร  เปนการใชทักษะการฟงและการดูประกอบกันจึงจะ
เขาใจเร่ืองน้ัน ๆ ได อยางไรก็ตามการใชทักษะท้ังสองน้ีอาจเกิดแยกกันได เชน ฟงวิทยุ อาศัยเพียง
ทักษะการฟง หรือ การดูปายสัญญาณจราจร อาศัยเพียงทักษะการดู  ไมตองอาศัยทักษะการฟง    
เปนตน  การรับสารท่ีใชทักษะการฟงและดูรวมกันแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. การรับสารจากการฟงและดูประกอบกัน 

 1.  การรับสารท่ีมีการโตตอบระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เปนการสื่อสารท่ีผูสงสาร
และผูรับสารสามารถสงสารโตตอบกันได เชนการพูดจาสนทนากัน การประชุมอภิปราย การ
สื่อสารลักษณะน้ีเราตองต้ังใจฟงสารท่ีผูสงสารสงมา ประกอบกับดูลักษณะทาทางหรือการ
แสดงออกทางสีหนาที่ผูสงสารใช ผูรับสารจึงสามรถวิเคราะห ใครครวญอารมณความรูสึกของผูสง
สารได ผูรับสารตองใชวิจารณญาณในการตีความ ประเมินคาสาร และโตตอบกลับไปดวยถอยที่
เหมาะสม สุภาพ มีมารยาทและกิริยาวาจาท่ีงดงาม โดยคํานึงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน เพื่อใหเกิด
ความเขาใจกันจึงจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

 2.  การรับสารท่ีไมมีการโตตอบระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เปนการสื่อสารทางเดียว 
เชน การดูขาว การฟงเทศน การดูภาพยนตร การสื่อสารลักษณะน้ีผูรับสารไมมีโอกาสตอบโตกับผู
สงสาร ดังน้ัน ผูรับสารตองต้ังใจฟงและดูเพื่อเพ่ือติดตามเร่ืองราวใหครบถวนและนํามาพิจารณา
ประกอบกัน เชน การดูละครเวที เราตองต้ังใจฟงบทสนทนาและพิจารณากิริยาทาทางการแสดงของ
ตัวละคร แสง สี เสียง เพลงท่ีนํามาประกอบ เมื่อพินิจและตีความ วิเคราะห ประเมินคาสารจึงจะทํา
ใหเราไดรับขอคิด ความรู ขอเท็จจริง หรือความบันเทิงจากสารน้ันๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2.  การรับสารจากการฟงหรือการดูอยางใดอยางหนึ่ง 

  1.  การรับสารท่ีมีการโตตอบระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เปนการสื่อสารที่ผูสงสาร
และผูรับสารสามารถโตตอบกันได เชน การพุดคุยกันทางโทรศัพท ผูรับสารสามารถใชทักษะการ
ฟงเพียงอยางเดียว  ดังน้ัน จึงตองต้ังใจฟงสารประกอบกับการพิจารณานํ้าเสียงของผูสงสาร  จึงจะ
ชวยใหการรับสารน้ันมีประสิทธิภาพ หรือการสนทนาทางอินเทอรเน็ต เราไมไดใชทักษะการฟง ใช
แตทักษะการดูเพ่ืออานขอความ หรือสัญลักษณที่ผูสงสารสงมาแลวพิจารณาตีความก็สามารถเขาใจ
สารได อยางไรก็ตาม การสื่อสารทั้งสองลักษณะนี้ผูรับสารตองพิจารณาวิเคราะหสารท่ีไดรับใหดี 
และสามารถโตตอบกลับไปใหเหมาะสมถูกตองตามสถานการณการสื่อสารน้ัน ๆ 

  2.  การรับสารท่ีไมมีการโตตอบระหวางผูสงสารกับผูรับสาร เชน การฟงรายการวิทยุ 
การดูปายสัญญาณจราจร การฟงเพลงจากแถบบันทึกเสียง การรับสารเหลาน้ี ผูรับสารไมตองสง
สารโตตอบกลับไป อาศัยเพียงทักษะการฟง หรือการดูอยางใดอยางหน่ึงเปนเคร่ืองมือในการ
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วิเคราะหสาร เพื่อความเขาใจและประเมินคา หรือบางคร้ังก็เพื่อปฏิบัติตาม เชน การดูสัญญาณมือ
ของตํารวจจราจร เปนตน   

 

สรุปวา  การฟงและดูเปนทักษะการรับสารท่ีมักเกิดรวมกัน  หมายถึง  การท่ีบุคคลเปดรับ
ขาวสารจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร  วิทยุ  โทรทัศน  และอินเทอรเน็ต  เพื่อ
มีความรูความคิดท่ีกวางไกลหรือเพื่อผอนคลายอารมณ  การคิดวิเคราะหตองผานกระบวนการท้ัง
เปดรับสารและสงสาร การรับสารดวยการฟงและดูแบงเปน 2 ประเภท คือ การรับสารจากการฟงและดู
ประกอบกัน  และการรับสารจากการฟงหรือดูอยางใดอยางหนึ่ง การเปดรับสารนั้นวัดจากความถี่หรือ
อัตราสวนในการรับสารตอจํานวนสื่อและระยะเวลาในการเปดรับสาร 

 

 3.5.3 แนวทางการรับสารจากการฟงและดูสื่อโฆษณา 
 ปจจุบันการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  เหตุการณ  เร่ืองราวตางๆ ที่มีลักษณะเปนบท
โฆษณา  ขาว  ละคร  บทความ  บทสัมภาษณ  ฯลฯ  โดยเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ  เช น  
โทรทัศน  คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต อยางแพรหลาย  เยาวชนจึงติดตามรับขอมูลตางๆ จากสื่อ
เหลาน้ี  ดังน้ันเพื่อใหการรับสารมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนจึงจําเปนตองทราบหลักสําคัญในการรับ
สารประเภทตาง ๆ ไดอยางสัมฤทธิ์ผล  ประพนธ  เรืองณรงค  และคณะ (2545: 216-218)  ได
กลาวถึงการรับสารจากสื่อประเภทการโฆษณา วามีความมุงหมายสําคัญของการรับสารประเภทนี้  
คือ  การศึกษาสารประโยชนของสิ่งท่ีโฆษณา  ศึกษาการใชถอยคํา  ใชความคิดของตนวิเคราะห
ความนาเช่ือถือของสารดังกลาว  ผูรับสารท่ีดีควรใชเหตุผลประกอบการฟงและดูวา  สิ่งท่ีโฆษณา
นั้นมีคุณคาจริงหรือไม  โดยไมควรหลงเชื่อไปตามถอยคําหรือภาพท่ีแสดงใหดู  ทั้งน้ีเพราะการ
โฆษณาน้ันมุงใชการกลาวเกินจริงเพื่อใหผูรับสารคลอยตาม  เพื่อชักจูงใหใชบริการ  หรือซื้อสินคา
ที่โฆษณาน้ัน ซึ่งเปนลักษณะของโฆษณาชวนเช่ือ 

 3.5.4 หลักการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
 ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟงและดูเปนเร่ืองท่ีใชมากท่ีสุด การรับสารดวยการฟงและดู
จะตองต้ังใจ เพื่อจับใจความสําคัญ และสามารถจําแนกแยกแยะขอคิด  คติธรรม  ขอเท็จจริง  
ขอคิดเห็น  ตลอดจนจุดประสงคของผูสงสารไดอยางมีหลักเกณฑ มีมารยาท ซึ่งจะทําใหผูรับสารมี
ความรูและความคิดเชิงวิเคราะหในท่ีสุด   ฐะปะนีย  นาครทรรพ (2544: 223-232)  ไดให
ความหมายของการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหไววา หมายถึงกระบวนการรับสารดวยการฟงและดู 
โดยจับประเด็นใจความสําคัญซึ่งผูรับสารจะตองสามารถตีความ  จําแนกแยกแยะวาประเด็นใดเปน
ความจริง  เปนขอเท็จจริง หรือเปนความคิดเห็น  และสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญของสาร
นั้น  การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห มีหลักการสําคัญดังตอไปน้ี  
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       1.  การจับจุดประสงคของการฟงและดู    
 การฟงและดูของแตละบุคคลยอมมีจุดประสงคที่แตกตางกันออกไป แลวแตวา

บุคคลนั้นจะเลือกฟงและดูเพื่อจุดประสงคใด  แตสวนใหญแลวจุดประสงคของการฟงและดูสรุป
ไดดังตอไปน้ี 

    1.  การฟงและดูเพื่อรับรูขาวสาร มีจุดประสงคเพื่อความทันสมัย ทันเหตุการณ  
เชน  การฟงและดูขาวสารบานเมือง  ขาวกีฬา  ขาวการเมือง  ขาวบันเทิง  เปนตน 

    2.  การฟงและดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ  เพราะเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญในชีวิตมนุษย  เชน  การฟงเพลง  การดูละคร   ดูภาพยนตร  การชมการแสดงตลกทาง
โทรทัศน  เปนตน 

    3.  การฟงและดูเพื่อประเทืองปญญา  เปนการศึกษาหาความรูความเขาใจเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาการงานอาชีพ  และประโยชนในการดํารงชีวิต  เชน ฟงและดู
ขาวการเกษตร  ขาวการศึกษา  รายการแขงขันตอบปญหา  การสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
การฟงบรรยายของวิทยากรในการอบรมสัมมนาตางๆ  
    4.  การฟงและดูเพื่อพัฒนาจิตใจ  เปนการฟงและดูเพื่อพัฒนาศักยภาพที่สําคัญ
ของมนุษย  เชน  ฟงการบรรยายธรรมะ ฟงพระบรมราโชวาท  เปนตน 

  2. การวิเคราะหจับประเด็นจากเรื่องท่ีฟงและดู  
ฟองจันทร สุขยิ่ง (2553: 54) กลาววา การวิเคราะหจับประเด็นสําคัญจากการฟง

และดู เปนการชวยใหเขาใจเร่ืองที่ฟงและดูไดงายและชัดเจนยิ่งข้ึน วาผูสงสารตองการนําเสนอ
ประเด็นสําคัญอะไร  หลักการจับประเด็นสําคัญจากการฟงและดู มีดังนี้ 
   1.  ฟงและดูเร่ืองราวน้ันโดยละเอียด 

   2.  ตั้งคําถามดวยตนเองตอเร่ืองนั้นวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 

   3.  ตอบคําถามดังกลาวสั้นๆ จากเร่ืองท่ีฟงและดู  หรืออาจจดบันทึกสั้นๆ ไว
เพื่อเตือนความจํา 
   4.  นําประเด็นสําคัญที่ไดมาเรียบเรียงใหมดวยภาษาของตนเอง ใหสั้นๆ อาน
งาย และครบถวน  สามารถนํามาทบทวนได หากจําเปนตองนําไปใชคนควาอางอิง  

  3.  การวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟงและดู 

            การวิเคราะห หมายถึง การคิดใครครวญ  และแยกแยะเปนสวนๆ  การรับสาร
ใดๆ ก็ตาม  ผูรับสารจะตองรูจักจําแนกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  และพิจารณาวา  สารนั้นมีคุณคา มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

ประโยชนอยางไร  ผูพูดมีจุดประสงคอยางไร  การท่ีผูรับสารสามารถคิดวิเคราะหได  จะฝกใหเปน
คนที่มีความคิด  พิจารณา  ไตรตรอง  รอบคอบ  และมีวิจารณญาณในการรับสาร  ไมเปนคนเช่ือคน
งาย  เกิดปญหาเพราะคิดไครตรองไมรอบคอบ  การวิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นจึงเปนการ
แยกแยะสารที่ไดรับ  วานาเช่ือถือเพียงไร  มีประโยชนอยางไร  ลักษณะของขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นมีดังตอไปน้ี 
  1.  ลักษณะของขอเท็จจริง   ขอเท็จจริงหมายถึง  ขอความท่ีกลาวถึงความจริง
ในโลกทางกายภาพ  มีลักษณะดังน้ี 1)  เปนความจริงตามธรรมชาติ  2)  มีความเปนไปได  และ 3)  

มีความสมเหตุสมผล 

  2.  ลักษณะของขอคิดเห็น  ขอคิดเห็น  หมายถึง  ขอความที่แสดงทัศนะ
ความรูสึก  ความคิด  ความเชื่อ  แนวคิดของผูเขียน   หรือผูพูด ที่มีตอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  มีลักษณะ
ดังนี ้   1)  เปนความคิดเห็นสวนตัว  2)  เปนขอความที่แสดงความรูสึก  3)  เปนขอความที่แสดงการ
คาดคะเน  ไมแนนอน 4)  เปนขอความท่ีแสดงความเปรียบเทียบ อุปมา  อุปไมย   และ5)  เปน
ขอความท่ีแสดงคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะ 

  4. การวิเคราะหเจตนาผูสงสารและคุณคาของสาร 

 ในการรับสารใดๆ ก็ตาม  นอกจากจับสาระสําคัญ ประเด็นสําคัญของเร่ือง  และ
วิเคราะหขอเท็จจริงและขอคิดเห็นแลว  ผูรับสารควรพิจารณาวาผูสงสารมีเจตนาในการสงสาร
อยางไร  สารน้ันมีคุณคา  หรือมีประโยชนอยางไร  ควรเช่ือถือไดหรือไม 
  5. การจําแนกประเภทของเร่ืองท่ีฟงและดู 
           เสนีย วิลาวรรณ (2552: 4) กลาววา การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหนั้น  ผูฟงและผู
ดูจะตองเขาใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีฟงหรือดู หรือเจตนาของผูสงสารโดยศึกษาลักษณะของเร่ืองราว
ประเภทตาง ๆ  วิธีการแบงประเภทของเร่ืองที่ฟงและดู มี  2 วิธี คือ   

   1.  แบงตามเนื้อหาของเร่ือง ไดแก 
     1. เร่ืองประเภทขอเท็จจริง เร่ืองประเภทนี้จะกลาวถึงเร่ืองราวของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร ปรากฎการณทางธรรมชาต ซึ่งเร่ืองเหลาน้ัน
สามารถพิสูจนใหเห็นจริงได มีหลักฐานอางอิงยืนได อาจเปนเร่ืองราวท่ีผานมาแลว เร่ืองราวท่ีกําลัง
เปนอยู หรือเปนเร่ืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

     2. เร่ืองประเภทขอคิดเห็น เร่ืองประเภทนี้เปนเร่ืองท่ีแสดงความรูสึก ความ
เชื่อหรือแนวคิดท่ีผูพูดมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งอาจเปนเหตุการณ บุคคล วัตถุ ประพฤติการณนั้น เปน
ความรูสึก ความคิด ความเชื่อของผูที่พูด ซึ่งผูฟงหรือผูดูอาจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได ขอคิดเห็น
เหลานี้อาจเก่ียวของกับขอเท็จจริง หรือ เปนขอคิดเห็นมาขยายขอเท็จจริงวา นาจะเปนอยางน้ันอยาง
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นี้ ดังน้ัน ผูฟงหรือผูดูจะตองพิจารณาความแตกตางของเร่ืองและแยกใหออกวา เร่ืองนั้นเปน
ขอเท็จจริงลวน ๆ หรือแทรกความรูสีกความเช่ือหรือแนวคิดของผูพูด 

     3.  เร่ืองประเภทคําทักทายหรือคําปราศัย เปนเร่ืองท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของบุคคลในสังคม บอกใหรูวาผูพูดและผูฟงมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร ใน
ฐานะใด เชน เปนบิดา มารดากับบุตร ครูกับศิษย เพื่อนกับเพื่อน ผูใหญกับผูนอย ในการฟง อาจ
พบวา เร่ืองประเภทคําทักทายลวน ๆ หรืออาจเปนคําทักทายแลวตามดวย เร่ืองประเภทขอเท็จจริง
หรือเร่ืองประภทขอคิดเห็นได 
   2.  แบงตามเจตนาของผูพูด ไดแก 
     1.  เร่ืองประเภทใหความรู เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก เพราะ ชวยใหผูฟง
ผูดูเกิดความรูความคิดสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ความรู
ดังกลาวอาจเปนความรูเกี่ยวกับสิ่งรอบ ๆ ตัวทั้งใกลและไกลตัว 

     2.  เร่ืองประเภทโนมนาวใจ เปนเร่ืองที่ผูพูดมีเจตนาใหผูฟงเช่ือ หรือคลอย
ตามขอความในเร่ืองนั้น ๆ เร่ืองประเภทน้ีมีขอความท่ีโนมนาวใจผูฟงใหเกิดอารมณ ความรูสึกหรือ
ความคิดเห็นเปนอันหน่ึงอันหน่ึงอันเดียวกับผูพูด เชน การโฆษณา 
     3.  เร่ืองประเภทใหความเพลิดเพลิน เปนเร่ืองท่ีผูพูดมีเจตนาใหผูฟง อยางมี
เจตนาใหผูฟงหรือผูดูเกิดอารมณสนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียดจากการงานหรือ                        
กิจกรรมอ่ืน ๆ เร่ืองประเภทนี้ไดแก นิยาย นิทาน เร่ืองเลา เร่ืองตลกชวนขัน ภาพยนตร ละคร ฯลฯ        
อยางไรก็ตามเร่ืองท้ัง 3 ประเภทนี้ อาจมาในรูปคละเคลากัน คือใหทั้งความรู ความเพลิดเพลินและ
เปนเร่ืองที่โนมนาวใจดวยก็ได ดังน้ันผูฟงหรือผูดูจึงตองศึกษาขอความและรูจักแยกขอความใน
เร่ืองวาตอนใดเปนเร่ืองประเภทใด 

  6.  ลักษณะการฟงและดูท่ีมีประสิทธิภาพ    
        ลักษณะของการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ  กลาวโดยสรุปดังนี้ 

 1.  ฟงและดูแลวมีความเขาใจตรงตามความหมายของผูพูดหรือสิ่งที่ไดฟง 

 2.  ฟงและดูแลวสรุปสาระสําคัญได 
          3.  รูจักใชวิจารณญาณในการฟงและดู สามารถใชเหตุผลเพื่อวิเคราะหไดวาสิ่ง
ใดควรเช่ือหรือสิ่งใดไมควรเชื่อ 

 4.  มีสมาธิและความต้ังใจในการฟงและดู 

         5.  มีสติในการรับรูสิ่งท่ีฟงและดู โดยฟงอยางมีจุดมุงหมายและรูวากําลังฟง
และดูเร่ืองอะไร เพื่ออะไร 

 6.  ฟงและดูแลวสามารถเขาใจในความคิดและความตองการของผูสงสาร 
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         7.  ฟงและดูแลวสามารถบอกขอคิด ซึ่งเปนคุณคาจากการฟงและดูได โดยที่
หลังจากฟงเร่ืองราวตาง ๆ แลว ควรคิดทบทวนวาเร่ืองราวท่ีไดฟงและดูไปแลวนั้น มีขอเท็จจริง
หรือมีเหตุผลนาเช่ือถือหรือไมเพียงใด มีสิ่งใดที่จะนําไปปฏิบัติใหเปนประโยชนในโอกาสตาง ๆ 

ไดบาง 

         8.  ปฏิบัติตนเปนผูที่มีมารยาทในการฟงและดู  คือรูจักใหเกียรติดวยการให
ความสนใจ 

        9.  ตั้งใจฟงและดูโดยไมทํางานอ่ืนมาทําขณะท่ีฟงและดู  หรือทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 

เชน วาดรูปเลน หรือนั่งพับกระดาษเลน เปนตน นอกจากน้ีตองรูจักรอคอยเวลาและโอกาสในการ
ซักถามเพ่ือใหมีความเขาใจตรงกับจุดประสงคของผูสงสารและสิ่งที่นําเสนอมา 
        10.  ผูฟงและดูที่ดีควรซักถามผูสงสาร  ถามีตอนใดท่ีไมเขาใจแจมแจง  ซึ่งอาจ
ทําใหการรับสารคลาดเคลื่อนไป  

 7.  การพัฒนาประสิทธิภาพของการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
     การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห เปนทักษะการรับสารท่ีดีซึ่งจะทําใหไดรับ

ประโยชนทั้งดานความรู   และการนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ดังพระพุทธภาษิต
ที่กลาววา สุสฺสูสํ  ลภเต  ปฺญํ  ซึ่งแปลวา การฟงดวยดียอมไดปญญา การฟงและดูมีความจําเปน
และมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษยอยางมากมาย  สังเกตจากสํานวนไทยท่ีเกี่ยวกับการ
สอนใหรูจักฟงแลว อยาดวนเชื่อ ตองคิดหาเหตุผลใหรอบคอบ เชน “ฟงหูไวหู” หรือสอนใหฟง
และดูอะไรแลวตองต้ังใจใหดีจะไดไมเขาทํานอง “ฟงไมไดศัพทจับมากระเดียด” เปนตน 

 

  สรุปไดวา การฟงและดูเชิงวิเคราะหเปนทักษะการรับสารท่ีสําคัญและจําเปนตอ
ชีวิตประจําวัน  ผูที่มีความสามารถดานการฟงและดูจะตองเขาใจ จับประเด็น วิเคราะหขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น วิเคราะหเจตนาผูสงสารและคุณคาของสารได ผูที่จะฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองฝกฝนตนเองใหเปนคนที่ฟงและดูเปน คือฟงและดูอยางมีหลักการ มีจุดหมาย 
รูจักวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาเร่ืองที่ฟงและดูได 
 

3.6  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงและดู 
 อัจฉรา  ชีวพันธ  (2546: 34)  กลาววา  การจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะ
ภาษาไทยตองใชการคิดเปนหลัก โดยอาศัยภาษาเปนเคร่ืองมือสื่อสาร   ในภาวะปจจุบันมีความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญตอการใช
ชีวิตประจําวัน ดังนั้นการรับสารดวยการฟงและดูรวมกัน  จึงเปนกระบวนการซึ่งนักเรียนตองไดรับ
การฝกฝนชี้แนะแนวทางในการวิเคราะหสาร ไมวาจะเปนการใชอินเทอรเน็ต ในการคนหาขอมูล
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ขาวสารตาง ๆ การใชอีเมลสงขอมูลขาวสารการเรียนรู  ครูภาษาไทยจึงควรศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับ
การใชคอมพิวเตอร ตลอดถึงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอน  
รวมท้ัง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการฟงและดูใหนักเรียนสามารถรับสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการแสวงหาความรู  รูจักการฟงและดูโดยใชความคิดวิเคราะห  และนํา
ความรูที่ไดจากการดูมาเปนประโยชนในการพัฒนาตนและสังคม รวมท้ังมีมารยาทในการฟงและดู  
และการรูจักฟงและดูอยางสรางสรรค 
 การฟงและดูมีความสําคัญตอการเรียนรูดังกลาว  โรงเรียนจึงควรพัฒนาทักษะการฟงและ
ดูใหกับเด็กใหมีนิสัยที่ดีในการฟงและดูอยางมีประสิทธิภาพ  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การฟงและดู ควรมีดงัตอไปน้ี 

 1.  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูฟงและดูตระหนักถึงความสําคัญของการฟงและดู   
ใหนักเรียนไดรับการฝกฝนกิจกรรมตาง ๆ ที่มีสวนสรางความตระหนักวา เมื่อใดก็ตาม ถาการฟง
และดูนั้นไมไดขอมูลท่ีชัดเจนจะสงผลกระทบตอการสื่อสารใหผิดพลาดไป 

 2.  จัดกิจกรรมการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนใชความคิดมากกวาความจํา การจัดกิจกรรมการ
ฟงและดูที่เนนความคิดจะชวยใหผูเรียนไดฝกการใชเหตุผลไดพัฒนาทักษะ  การฟงและดูอยาง
รอบคอบและฝกการคิดวิเคราะห 
 3.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง  การใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
ในการฟงและดูในลักษณะตางๆ จะชวยพัฒนาการเรียนใหแกนักเรียนไดอยางดี 

 4.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสัมพันธกับทักษะอ่ืนๆ การจัดการฟงใหผสมผสานบูรณา
การกับทักษะอ่ืนๆ เชน การพูด การอาน และการเขียน จะทําใหการฟงมีความหมายโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการฟงน้ันเปนทักษะท่ีควบคูไปกับการพูด นอกจากน้ียังอาจฝกการฟงและดูของนักเรียนไปใน
ลักษณะอื่นๆ 

 5.  จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับ การประเมินผลดวยการให
ขอมูลยอนกลับชวยใหนักเรียนสามารถทราบขอบกพรองของตนเองวามีสวนใดตองปรับปรุงแกไข
ในดานการฟงและดูบาง 
 

 สรุปไดวา การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหมีความสําคัญตอการเรียนรู ผูสอนควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานการฟงและดูเพื่อฝกใหผูเรียนมีมารยาทในการฟงและดู สามารถรับสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการแสวงหาความรู รูจักการฟงและดูโดยใชความคิดวิเคราะห  นําความรูที่
ไดมาเปนประโยชนในการพัฒนาตนและสังคม และรูจักฟงและดูอยา งสรางสรรคหลากหลาย
เพื่อใหทันกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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4 . การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (project-based learning)  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รูปแบบหนึ่ง  ที่สงเสริมใหเรียนรูดวยตนเอง  จากการลงมือปฏิบัติ จริง   การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานหรือโครงการ เปนการจัดการในสองแนวลัทธิปรัชญาการศึกษา ไดแก ปรัชญาการศึกษา
ประสบการณนิยม (pragmatism instrumentalism experimentalism) และปรัชญาการศึกษาแบบ
พัฒนาการนิยม (progressivism) ทั้งสองแนวปรัชญาดังกลาวนี้ มีความเชื่อวา เปนการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถเรียนรูเร่ืองตางๆ ได ดวยประสบการณและการปฏิบัติจริงตามแนวคิดของ จอหน ดิวอ้ี 
(John Dewey) เร่ืองการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง (learning by doing) การเรียนรูแบบโครงงานหรือ
โครงการ มีมานานและไดรับการพัฒนารูปแบบใหชัดเจนข้ึน โดย ลิลเลียน แคทซ (Lillan Katz) 
ชาวอเมริกัน และซิลเวีย ชารด (Sylvia Chard) ชาวแคนาดา  
 

4.1  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไว  ดังนี้ 
 ธัญญนัฐ ชาวเหนือ (2543: 64, อางถึงใน นัยนา จันทมิตร 2547: 8) กลาววา การจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน หมายถึง วิธีการเรียนรูที่ใหผูเรียน ไดเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางลุมลึกดวย
ตนเอง โดยใชวิธีการเรียนรูจากการคิดวางแผนไวลวงหนา ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย นําผลการ
เรียนรูไปใชในชีวิตจริงได หลักการเรียนการสอนครูผูสอนจําเปนจะตองจัดการเรียนการสอนและ
วิธีการที่เพ่ือสนองความตองการ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

 ลัดดา  ภูเกียรติ (2544: 27) กลาววา โครงงานเปนอีกรูปแบบหน่ึงของการทําวิจัยโดย   
เด็ก ๆ เพราะเด็กนักเรียนเปนผูลงมือปฎิบัติเพื่อท่ีจะพัฒนาความรู โดยใชระเบียบวิธีการทํางานท่ี
เปนระบบ ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาคนหาความรู ความจริงจนไดขอสรุปเปนองค
ความรูหรือความรูใหมดวยตัวเขาเอง 

 สมร เจนจิจะ (2546: 6) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกสิ่งที่ศึกษา  กําหนดเร่ืองที่ศึกษา  หรือโครงการที่พอใจจะทํา  เปน
การศึกษาดวยตนเองในสิ่งท่ีคลายคลึงเก่ียวของสัมพันธกับชีวิตจริง หรือสภาพปญหาท่ีเปนจริง  
เปดโอกาสใหผูเรียนใชความรู ความคิดลึกซึ้ง มีวิธีการศึกษาเปนระบบ และมีขั้นตอนตอเน่ือง 
 อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง (2547: 165) กลาววา โครงงาน คือ การศึกษาเชิงลึกที่นักเรียนมี
บทบาทเปนนักสํารวจ นักวิจัยและนักคนพบ สิ่งท่ีศึกษา คือ ความรูเกี่ยวกับหัวขอการเรียน 
โครงงานอาจแตกตางกันตามระดับความพรอม ความสนใจ และแบบการเรียนของนักเรียน 
 วัฒนา  มัคคสมัน (2550: 25) กลาววา โครงการ/โครงงาน คือ การท่ีเด็กเปนรายบุคคล
หรือกลุม ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งจากความสนใจของเด็กเองอยางลุมลึกลงไปในรายละเอียดของ
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เร่ืองนั้นดวยกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาของกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือ
กระบวนการอ่ืนใดดวยตัวเด็กเองจนพบคําตอบท่ีตองการ 

 พิมพันธ เดชะคุปต (2550: 47) กลาววา การทําโครงงาน หมายถึงการศึกษาเพ่ือคนพบ
ขอความรูใหม สิ่งประดิษฐใหมๆ ดวยตัวของนักเรียนเองดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยมีครู
อาจารยและผูเชี่ยวชาญเปนผูใหคําปรึกษา 
 รุงนภา สรรคสวาสด (2550: 12) กลาววา การจัดการเรียนรุแบบโครงงาน หมายถึง การจัด
ประสบการณการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหนักเรียนเรียนรู  โดยมีกระบวนการศึกษาคนควาเพ่ือหา
คําตอบอยางมีระบบ โดยมีครูเปนผูแนะนําและท่ีปรึกษา  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552: 67) ใหความหมายวา โครงงานเปน
การจัดการเรียนรูวิธีหน่ึงท่ีสงสริมใหผูเรียนเรียนดวยการคนควา ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ
การสํารวจคนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน ผูเรียนจะรวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะหทดสอบ เพื่อ
แกปญหาของใจ ผูเรียนจะนําความรูจากช้ันเรียนมาบูรณาการในการแกปญหา คนหาคําตอบเปน
กระบวนการคนพบนําไปสูการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการจัดการ 
ผูสอนจะเขาใจผูเรียน เห็นรูปแบบการเรียนรู การคิด วิธีการทํางานของผูเรียน จากการสังเกตการ
ทํางานของผูเรียน การเรียนแบบโครงงานเปนการเรียนแบบศึกษาคนควาท่ีใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาแกปญหา เปนการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมีเหตุผล สรุปเร่ืองราวอยางมีกฎเกณฑ 
ทํางานอยางมีระบบ การเรียนแบบโครงงานไมใชการศึกษาคนควาจัดทํารายงานเพียงอยางเดียว 
ตองมีการวิเคราะหขอมูลและมีการสรุปผล 
 

 จากความหมายดังที่กลาว  เมื่อไดวิเคราะหแลวก็อาจสรุปความหมายไดวา  โครงงานเปน
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ผูเรียนเปนท้ังนักคิด นักสํารวจ นักวิจัย นักคนพบจากการศึกษา
คนควาเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ  สิ่งท่ีสงสัยและอยากรูคําตอบใหลึกซึ้งชัดเจน  ผูเรียนจะ
ไดทั้งผลงานและกระบวนการเรียนรู ผูสอนจะเขาใจผูเรียนจากการดูแลและสังเกตการทํางานของ
ผูเรียนอยางใกลชิด 
 

4.2 ลักษณะของโครงงาน   
 โครงงานสามารถจัดทําเปน 2 ลักษณะดังนี้ (วัฒนาพร  ระงับทุกข  2545: 59-65) 
 1.  โครงงานตามวิชาหรือสาระการเรียนรู   เปนโครงงานท่ีบูรณาการความรู  ทักษะ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมในกลุมวิชาหรือสาระการเรียนรูเปนพื้นฐานในการกําหนด
โครงงานและการปฏิบัติ 
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 2.  โครงงานตามความสนใจ  เปนโครงงานท่ีผูเรียนสามารถกําหนดเร่ืองจาก ความ
ถนัด  ความตองการ  และความสนใจ  โดยนําเอาความรู  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม
ในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  มาบูรณาการกําหนดเปนโครงงานและการปฏิบัติ 
  

4.3 ประเภทของโครงงาน   
 โครงงานแบงเปน 4 ประเภท  ดังนี ้
 1.  โครงงานประเภทสํารวจ  รวบรวมขอมูล  โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการสํารวจ  และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  แลวนําขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจน้ันมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  อยางมีระบบ  เพื่อใหเห็นถึง
ลักษณะหรือความสัมพันธของเร่ืองดังกลาวไดชัดเจนย่ิงข้ึน  การปฏิบัติตามโครงงานนี้ผูเรียน
จะตองไปศึกษารวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ  เชน  สอบถาม  สัมภาษณ  สํารวจ  โดยใชเคร่ืองมือ  
เชน  แบบสอบถาม  แบบสํารวจ  แบบสัมภาษณ  แบบบันทึก  เปนตน  ในการรวบรวมขอมูลที่
ตองการศึกษา 
 ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  เชน 

 1.  การวิเคราะหโฆษณา 
 2.  ปญหาปากกาฝด 

 3.  ความหลังครั้งเขาคายภาษาไทย 

 4. รสนิยมในการเลือกอานหนังสือพิมพ  
 2.  โครงงานประเภทคนควาทดลอง  โครงงานประเภทน้ีเปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค
เพื่อการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  โดยการออกแบบโครงงานในรูปของการทดลองเพื่อ
ศึกษาว า ตั วแปรหน่ึงจะมี ผลต อตัวแปร ท่ีตองการศึกษาอย า งไรบ างด วยการควบคุม  
ตัวแปรอ่ืนๆ  ซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรที่ตองการศึกษาไว 
    การทําโครงงานประเภทน้ีมีขั้นตอนการดําเนินงานประกอบดวยการกําหนดปญหา  การ
ตั้งวัตถุประสงคหรือสมมติฐาน  การออกแบบทดลอง  การรวบรวมขอมูล  การดําเนินการทดลอง  
การแปลผลและการสรุปผล 

   ตัวอยางโครงงานประเภททดลอง  คนควา 
 1.  เกมคนฟาควาดาวสะกดคําไทย  
 2.  สื่อสารอยางไร ชนะใจคน 

 3.  ภาษาไทยในภูมินามทองถิ่น  
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 3.  โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู   ทฤษฎี  หลักการหรือแนวคิดใหม     โครงงาน
ประเภทนี้เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอความรู  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดใหม ๆ  
เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ียังไมมีใครคิดมากอน  หรือขยายจากของเดิมท่ีมีอยู  ซึ่งความรู  ทฤษฎี  
หลักการ  หรือแนวคิดที่เสนอตองผานการพิสูจนอยางมีหลักการ  หรือวิธีการท่ีนาเช่ือถือตามกติกา/
ขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาเอง  หรืออาจใชกติกา  หรือขอตกลงเดิมมาอธิบายขอความรู  ทฤษฎี  
หลักการ  แนวคิดใหมก็ได 

     โครงงานที่เปนการศึกษาความรู  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดใหมนี้ผูทําโครงงานตองเปน
ผูที่มีความรูพื้นฐานในเร่ืองน้ัน ๆ  เปนอยางดี  หรือตองมีการศึกษา  คนควาขอมูลมาประกอบอยาง
ลึกซึ้ง  จึงจะทําใหสามารถกําหนดความรู  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดใหม ๆ  ขึ้นได 

     ตัวอยางโครงงานประเภทนี้  เชน 

  1.  ภาษาแนวไหนจูงใจผูบริโภค 

  2.  เขียนกลอนผอนคลายเครียด 

  3.  วรรณคดีไทยในภาวะโลกรอน 

 4.  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ   โครงงานประเภทน้ีเปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค  คือ  
การนําความรู  ทฤษฎี  หลักการ  หรือแนวคิดมาประยุกตใช  โดยการประดิษฐเปนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการเรียน  การทํางาน  หรือการใชสอยอื่น ๆ 

       การประดิษฐคิดคนตามโครงงานน้ี  อาจเปนการประดิษฐขึ้นมาใหมโดยยังไมมีใครทํา  
หรืออาจเปนการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  หรือดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
กวาท่ีเปนอยู  รวมทั้งการสรางแบบจําลองตาง ๆ  เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดในเร่ือง    ตาง ๆ  
โครงงานท่ีเปนการประดิษฐคิดคนนี้จะครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ  ทั้งวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ภาษา  
สังคม  อาชีพ  สิ่งแวดลอม  ฯลฯ 

   ตัวอยางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
  1.  ปฏิทินวรรคทองจากวรรณคดีไทย 

  2.  ปริศนาคําทายดอกไมในวรรณคดี  
  3.  หนังสือทํามือตัวละครไทย 

 

4.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

         ลักษณะการสอนแบบโครงงาน หรือการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน หรือโครงการเปน
การเรียนรูที่ผูเรียนจะไดฝกทักษะอยางรอบดานตามนัยในมาตรา 22, 24 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาในสวนของมาตรฐานดานผูเรียน  (มาตรฐานท่ี 4) และ
มาตรฐานดานกระบวนการ (มาตรฐานท่ี 18)   การเรียนรูแบบโครงงานจะกอใหเกิดกระบวนการ
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เรียนรูอยางเปนระบบ ปลูกฝงความเปนนักคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการเรียนรูที่ใหอิสระแก
ผูเรียน สงเสริมความคิดสรางสรรคในหลากหลายมิติ 
 แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีนักการศึกษาใหแนวคิดไว
หลากหลาย ดังตอไปนี้ 
  สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542: 13-14) ไดเสนอการเรียนรูในรูปโครงงาน มีขั้นตอนดังน้ี 

 1. กําหนดหัวขอท่ีจะศึกษา  ถาเปนช้ันตนๆ  ควรจะเปนเร่ืองใกลตัวที่เกี่ยวของกับ
ประสบการณแตละวัน  อยางนอยที่สุดผูเรียนควรมีความคุนเคยกับหัวเร่ืองน้ัน  ซึ่งจะทําใหสามารถ
ตั้งคําถามกับเร่ืองนั้น   
 2.  สรางแผนท่ีความคิด  ถาทํางานเปนกลุมใชการระดมสมอง  เพื่อใหเห็นโครงขาย
ของหัวขอและหัวขอยอย  คําถามที่ผูเรียนตั้งจะหาคําตอบได  โดยผานการศึกษาคนควา ในชวงแรก
ผูเรียนจะนําเอาประสบการณในอดีตมาสัมพันธกับหัวขอท่ีจะศึกษา 
 3.  การทํางานภาคสนาม  ประกอบดวยการศึกษาคนควาโดยตรง  ซึ่งมักจะรวมไปถึง
การเดินทางเขาพื้นที่เพื่อสํารวจ  ซึ่งเปนชวงท่ีสําคัญของการเรียนในรูปโครงงานน้ี  ผูเรียนจะศึกษา
คนควารับรูไดจากการสังเกตอยางใกลชิด  สรางแบบจําลอง  บันทึกสิ่งสํารวจ  การพูดคุย  การเสนอ
ในรูปการละคร  หรือแนะนําชวนชมสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นมา 
 4.  การสรุป  ซึ่งเปนกิจกรรมขั้นสุดทายประกอบดวยการจัดเตรียม และการเสนอ
บันทึกรายงานของผลท่ีได  ในรูปแบบของการแสดงใหเห็นสิ่งท่ีคนพบและสิ่งท่ีทําข้ึน  การพูดคุย 
การเสนอในรูปการละคร หรือแนะนําชวนชมสิ่งที่ผูเรียนสรางขึ้นมา โครงงานที่ตองใชการบูรณา
การขามกลุมสาระ จะทําใหผูเรียนไดใชความรูและทักษะในสาระการเรียนรูตาง ๆ  ไปบูรณาการใช
ในการดํารงชีวิต   
 สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2546: 86-90) ไดเสนอข้ันตอน การเรียนรูแบบโครงงาน   
ไวดังตอไปนี้ 
 1. การเลือกหัวขอเร่ืองหรือปญหาท่ีจะศึกษา 
 2. การวางแผน  ประกอบดวย การกําหนดจุดประสงค  การตั้งสมมติฐาน การกําหนด
วิธีการศึกษา 
 3. การลงมือปฏิบัติ 
 4. การเขียนรายงาน 

 5. การนําเสนอผลงาน 

 ธีระพัฒน  ฤทธิ์ทอง (2547: 5-11) เสนอข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงการ
ดังนี ้
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 1.  ครูกําหนดหนวยการเรียนรูที่จะทําการสอนนักเรียน 1 หนวยการเรียนรู 
 2.  ระดมความคิดนักเรียนถึงประเด็นหลักๆ ของเร่ืองนั้น 

 3.  แบงกลุมนักเรียนศึกษารายละเอียดในแงมุมตางๆ ของประเด็นหลัก 1 ประเด็น 

 4.  ใหนักเรียนแตละกลุมวางแผนการศึกษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองท่ีกลุมไดเลือก 
โดยจัดทําแผนผังความคิดโดยมีประเด็นหลัก  ดังน้ี คําถาม แหลงขอมูล  วิธีการสืบคนขอมูล  
เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

 5.  ใหนักเรียนนําแผนผังความคิดท่ีใชการวางแผนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
 6.  ครูใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมแผนผังความคิดการวางแผนการสืบคนของนักเรียน
 7.  นักเรียนวางแผนกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานในการสืบคนขอมูล  

 8.  นักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามแผนท่ีวางไว  

 9.  กลุมรวบรวมขอมูลการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ สรุปขอมูลเพ่ือตรวจสอบดูวา
ไดคําตอบตามขอคําถามท่ีตั้งไวไดครบหรือยัง 

 10. แตละกลุมสรุปผลการสืบคนขอมูล และจัดทําเอกสารรายงาน ในการัดทํารายงาน
ของนักเรียนควรจะมีสวนประกอบดังน้ี ชื่อเร่ือง วัตถุประสงค กระบวนการสืบคน ผลการสืบคน 
แปลงขอมูลการสืบคน ภาพประกอบ 

 11. กลุมเตรียมการเพ่ือนําเสนอผลงานโดยจัดปายนิเทศ และจัดทําเอกสารสรุป 

 12. จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน 

 13. แตละกลุมกําหนดคําถามเพ่ือประเมินผล เกี่ยวกับสิ่งที่กลุมไดไปสืบคน 

 14. กลุมตาง ๆ ตอบคําถามของกลุมอื่นๆ เพื่อการประเมินผล 

 วชัรา  เลาเรียนดี (2548: 101)  ไดเสนอกระบวนการจัดการเรียนรูดวยโครงงานไวดังน้ี 

 1.  ครูใหความรูทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับสาระใดสาระหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีจะใหนักเรียนศึกษา
คนควา และทําโครงงาน 

 2.  ใหนักเรียนเลือกเร่ืองท่ีสนใจที่จะศึกษาคนควาเพ่ิมเติม  จัดนักเรียนที่สนใจเร่ือง
เดียวกันเขากลุมเดียวกัน 

 3.  นักเรียนแตละกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
รวมกันวางแผน กําหนดดวยการศึกษาคนควาและแหลงขอมูล ดําเนินการศึกษาคนควา 
 4.  แตละกลุมเก็บรวบรวมขอมูล  สรุป  เตรียมเสนอทั้งชั้นเรียน 

 5.  รวมกันอภิปรายโครงงานของแตละกลุมทั้งชั้น 

 6.  ครูกับนักเรียนรวมกันสรุปหลักการทั่วไป หรือสาระสําคัญของเร่ืองที่เรียนรู 
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 7.  วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยการประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การรวมมือกันปฏิบัติและการนําเสนอรายงาน ซึ่งแตละประเด็นที่
ประเมินควรมีการรวมกันกําหนดเกณฑการประเมิน  วิธีการประเมินระหวางครูและนักเรียน  เชน  
โครงงานตองวัดและประเมินองคประกอบใดบาง  การนําเสนองานควรประเมินอยางไร  การ
ปฏิบัติงานระหวางทําโครงงานและในชั้นเรียนประเมินอยางไร  เปนตน 

 แคทซและชารด (Katz and Chard1989: 105) ไดเสนอข้ันตอนการทําโครงงานเปน3 
ระยะดังนี้ 
 ระยะที่ 1  getting started  เปนการอภิปรายเพื่อเลือกหัวขอเร่ืองท่ีจะศึกษา  โดยหัวขอ
นั้นอาจมาจากการเขียนแผนที่ความคิด,  การระดมสมองของผูเรียน  โดยควรเปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันที่ใกลตัวผูเรียน  การกําหนดเปาหมายการศึกษาอาจกําหนดโดยผูเรียนหรือผูสอน 

 ระยะที่ 2  field  work  เปนการลงมือปฏิบัติ  คนหาขอมูล  นับเปนหัวใจสําคัญของการ
ทําโครงงาน 

 ระยะที่ 3  culminating and debriefing events  เปนการนําเสนอผลงานท่ีศึกษาคนควา 
 สุชาติ  วงษสุวรรณ (2547: 15) ไดสรุปข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน วามี
ขั้นตอนสําคัญ 6  ขั้นสรุปได ดังนี ้

 1.  การคิดและเลือกหัวขอเร่ือง  การดําเนินงานตามข้ันตอนน้ี เปนการคิดหัวขอเร่ืองท่ี
จะทําโครงงาน  โดยผูเรียนตองต้ังตนดวยคําถามท่ีวา   จะศึกษาอะไร  ทําไมตองศึกษาเร่ืองดังกลาว 

สิ่งที่จะนํามากําหนดเปนหัวขอโครงงานจะไดมาจากปญหา  คําถาม  หรือความอยากรูอยากเห็นใน
เร่ืองตาง ๆ  ของผูเรียนเอง  ซึ่งเปนผลจากการที่ผูเรียนไดอานจากหนังสือ  เอกสาร  บทความ  การ
ฟงบรรยาย  การสนทนา  หรือจากการไปดูงาน  ทัศนศึกษา  ชมนิทรรศการ  หรือสังเกตจาก
ปรากฏการณตาง ๆ  รอบขาง 

 2.   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  รวมไปถึงการขอคําปรึกษา  
หรือขอมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ  จากครู-อาจารย  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูเกี่ยวของทุกระดับรวมถึงการสํารวจ
วัสดุอุปกรณตาง ๆ  ดวย 

 3.  การเขียนเคาโครงของโครงงาน  หรือ สรางแผนผังความคิด  ขั้นตอนน้ีจะเปนการ
สรางแผนผังความคิด  เปนการนําเอาภาพของงานและภาพความสําเร็จของโครงงานท่ีวิเคราะหไว
มาจัดทํารายละเอียดเพื่อแสดงแนวคิด  แผนและขั้นตอนการทําโครงงาน 

 

 โดยทั่วไปเคาโครงของโครงงานจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ เชนเดียวกับโครงงาน ซึ่ง
แสดงในตารางท่ี 9   
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ตารางที่  9  แสดงเคาโครงของโครงงาน 
 

หัวขอ / รายการ รายละเอียดท่ีตองระบุ 

1.  ชื่อโครงงาน ทําอะไร  กับใคร  เพื่ออะไร 
2.  ชื่อผูทําโครงงาน ผูรับผิดชอบโครงงาน  อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ครู–อาจารย  ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น  ผูทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษา  

ควบคุมการทําโครงงานของผูเรียน 
4.  ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินโครงงาน  ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จ 
5.  หลักการและเหตุผล สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่เกิดผล 
6.  จุดหมาย / วัตถุประสงค สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงาน 
7.  สมมติฐานของการศึกษา  
     (โครงงานการทดลอง) 

ขอตกลง / ขอกําหนด / เง่ือนไข  เพื่อเปนแนวทางในการพิสูจนให
เปนไปตามท่ีกําหนด 

8.  ขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน  เคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ  
สถานท่ี  วันเวลา 

9.  ปฏิบัติโครงงาน ดําเนินการตามขอ  8  ตั้งแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จ สภาพของผลท่ี  
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตองการใหเกิด  ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ 
11.  เอกสารอางอิง / 
      บรรณานุกรม 

ชื่อเอกสาร  ขอมูลท่ีไดจากแหลงตาง  ๆ   ที่นํามาใชในการ
ดําเนินงาน 

  

 4.   การปฏิบัติโครงงาน  ขั้นตอนน้ีเปนการดําเนินงานหลังจากท่ีโครงงานไดรับความ
เห็นชอบจากครู-อาจารยที่ปรึกษาแลว ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว  และ
ควรปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  คํานึงถึงความปลอดภัย  ความประหยัด  และสภาพแวดลอมดวย     
ในระหวางการปฏิบัติงานตามโครงงาน  ตองมีการจดบันทึกขอมูลตาง ๆ  ไวอยางละเอียดวา  ทํา
อะไร  ไดผลอยางไร  ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไขทําอยางไร  การจดบันทึกขอมูล  
ดังกลาวน้ี  ตองทําอยางเปนระบบ  ระเบียบ  เพื่อจะไดใชขอมูลสําหรับการปรับปรุงงานในโอกาส
ตอไปดวย 

 5.  การเขียนรายงาน  ขั้นตอนนี้เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินโครงงาน  เพื่อให
ผูอ่ืนไดทราบแนวคิด  วิธีดําเนินงาน  ผลที่ไดรับ  ตลอดจนขอสรุป  ขอเสนอแนะตาง ๆ  เกี่ยวกับ
โครงงาน  การเขียนรายงาน  ควรใชภาษาที่กระชับ  เขาใจงาย  ชัดเจน  และครอบคลุมประเด็น
สําคัญ ๆ  ของโครงงานท่ีไดปฏิบัติไปแลว  โดยอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผล  ซึ่งอ าจ
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ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ  ดังน้ี  บทคัดยอ  บทนํา  เอกสารท่ีเกี่ยวของ  วิธีการดําเนินงาน  ผล
การศึกษา  สรุป  และอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  และตารางที่เกี่ยวของ 

 6.  การแสดงผลงาน  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายของการทําโครงงาน  เปนการนํา
ผลการดําเนินงานโครงงานท้ังหมดมาเสนอใหผูอ่ืนไดทราบ  เปนผลผลิตท่ีไดจากการดําเนิน
โครงงานประเภทตาง ๆ  มีลักษณะเปนเอกสาร  รายงาน  ชิ้นงาน  แบบจําลอง  ฯลฯ  ตามประเภท
ของโครงงานที่ปฏิบัติ     การแสดงผลงานเปนการนําเอาผลการดําเนินงานมาเสนอ  สามารถจัดได
หลายรูปแบบ  เชน  การจัดนิทรรศการ  หรือทําเปนสื่อสิ่งพิมพ  การจัดทําเปนสื่อมัลติมีเดีย  และ
อาจนําเสนอในรูปของการแสดงผลงาน  การแสดง  ละคร  การนําเสนอดวยวาจา  รายงาน  บรรยาย  
อภิปรายกลุม  สาธิต  เปนตน 

 

 สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานนี้ ผู เ รียนจะไดฝกทักษะอยางรอบดาน 
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ ปลูกฝงความเปนนักคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน
การเรียนรูที่ใหอิสระแกผูเรียน สงเสริมความคิดสรางสรรค  สําหรับประเด็นขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานน้ี ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายโดย สรุปเปนข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู 6 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นใหความรูพื้นฐาน  2) ขั้นคิดและเลือกหัวขอ  3) ขั้นวางแผน 4) 
ขั้นลงมือปฏิบัติ 5) ขั้นเขียนรายงาน และ6) ขั้นนําเสนอผลงาน 
 

4.5 สวนประกอบของโครงงาน  
 พิมพันธ  เดชะคุปต และคณะ (2548: 75-79)   อธิบายวา การทําโครงงาน หรือโครงการ 
ประกอบดวยหัวขอตางๆ  ดังนี้ 
 1.  ชื่อโครงการท่ีเก่ียวของกับโครงงาน เปนสิ่งสําคัญประการแรก  เพราะช่ือโครงการ  
จะชวยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงคของการทําโครงงาน  และควรกําหนดช่ือโครงการให
สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักดวยการตั้งช่ือโครงการของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  นิยมต้ังช่ือใหมีความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผูอาน  ผูฟง  แตสิ่งท่ีควร
คํานึงถึง  คือ ผูทําโครงงานตองเขาใจปญหาท่ีสนใจศึกษาอยางแทจริง  อันจะนําไปสูการเขาใจ
วัตถุประสงคของการศึกษาอยางแทจริงดวย  เชน  โครงงาน  ชื่อ “ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัว
นอย”  ซึ่งปญหาเร่ืองท่ีศึกษาคือ  ถุงนํ้าพลาสติกสามารถไลแมลงวันที่มาตอมอาหารไดจริงหรือ  
จากเร่ืองดังกลาวผูทําโครงงาน บางคน หรือบางคณะอาจสนใจ   ตั้งช่ือโครงงานวา “การศึกษาการ
ไลแมลงวันดวยถุงนํ้าพลาสติก” หรือ “ผลการใชถุงนํ้าพลาสติกตอการ ไลแมลงวัน” ก็เปนได 
อยางไรก็ตามจะต้ังช่ือโครงการแบบใด ๆ  นั้น  ตองคํานึงถึงความสะดวกท่ีจะสื่อความหมายถึง
วัตถุประสงคที่ตองการศึกษาไดชัดเจน 
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 2.  ผูทําโครงงานหรือคณะผูทําโครงงาน การเขียนช่ือผูรับผิดชอบโครงงาน เปนสิ่งดี  
เพื่อจะไดทราบวาโครงงานนั้นอยูในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามไดที่ใด 

 3.  ชื่ออาจารยที่ปรึกษา การเขียนชื่อผูใหคําปรึกษาควรใหเกียรติยกยองและเผยแพร 
รวมท่ังขอบคุณที่ไดแนะนําการ  ทําโครงงานจนบรรลุเปาหมาย 

 4.  ที่มาและความสําคัญของโครงงาน ในการเขียนท่ีมาและสําคัญของโครงงาน  ผูทํา
โครงงานจําเปนตองศึกษาหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเร่ืองที่สนใจศึกษา  หรือเร่ืองที่สนใจศึกษานั้นตอง
มีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน  ไดแก  เปนแนวทางต้ังสมมติฐานของเร่ืองท่ีศึกษา   เปนแนวทางในการ
ออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมขอมูล  ใชประกอบการอภิปรายผลการศึกษา  ตลอดจน
เสนอแนะเพื่อนําความรูและสิ่งประดิษฐใหมที่คนพบไปใชประโยชนตอไป  การเขียนที่มาและ
ความสําคัญของโครงงาน  คือ  การอธิบายใหกระจางชัดวาทําไมตองทํา ทําแลวไดอะไร  หากไมทํา
จะเกิดผลเสียอยางไร  ซึ่งมีหลักการเขียนคลายการเขียนเรียงความท่ัว ๆ ไป  คือ  มีคํานํา  เนื้ อเร่ือง  
และสรุป ดังนี ้
  สวนที่  1  คํานํา  เปนการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ  สภาพท่ัวไป หรือปญหาท่ีมี
สวนสนับสนุนริเร่ิมทําโครงงาน 

  สวนที่  2  เนื้อเร่ือง  อธิบายถึงรายละเอียดเช่ือมโยงใหเห็นประโยชนของการทํา
โครงงานโดยมีหลักการ  ทฤษฎีสนับสนุนเร่ืองที่ศึกษา บรรยายถึงกระทบถาไมทําโครงงานเร่ืองนี้ 
  สวนที่  3  สรุป  สรุปถึงความจําปนที่ตองดําเนินการตามสวนที่  2  เพื่อแกไข
ปญหา  คนขอความรูใหม  คนสิ่งประดิษฐใหมใหเปนไปตามเหตุผลสวนที่  1 

 5.  วัตถุประสงคของการทําโครงงาน วัตถุประสงค คือ  กําหนดจุดมุงหมายปลายทาง
ที่ตองการใหเกิดการทําโครงงาน  ในการเขียนวัตถุประสงค  ตองเขียนใหชัดเจน  อานเขาใจงาย
สอดคลองกับชื่อโครงงาน  หากมีวัตถุประสงค หลายประเด็น  ใหระบุเปนขอ ๆ  การเขียน
วัตถุประสงคมีความสําคัญตอแนวทางการศึกษา  ตลอดจนขอความรูที่คนพบหรือสิ่งประ ดิษฐที่
คนพบนั้นจะมีความสมบูรณครบถวน คือ  ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทุก ๆ ขอ 

 6.  สมมติฐานของการศึกษา สมมติฐานของการศึกษา  เปนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่ผูทําโครงงานตองใหความสําคัญ  เพราะจะทําใหเปนการกําหนดแนวทางในการ
ออกแบบการทดลองไดชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ  การคาดคะเนคําตอบของปญหา
อยางมีหลักและเหตุผล  ตามหลักการทฤษฎี  รวมทั้ง    ผลของการศึกษาของโครงงานท่ีไดทํา
มาแลว 

 7.  ขอบเขตของการทําโครงงาน ผูทําโครงงาน  ตองใหความสําคัญตอการกําหนด
ขอบเขตของการทําโครงงานเพ่ือใหได  ผลการศึกษาท่ีนาเช่ือถือ  ซึ่งไดแก  การกําหนดประชากร  
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กลุมตัวอยาง  ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา การกําหนดประชากร  และกลุมตัวอยางท่ีศึกษา  คือ  การ
กําหนดประชากรที่ศึกษาอาจเปนคนหรือสัตวหรือพืช  ชื่อใด  กลุมใด  ประเภทใด  อยูที่ใด  เมื่อ
เวลาใด  รวมทั้งกําหนดกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดเหมาะสมเปนตัวแทนของประชากรท่ีสนใจศึกษา ตัว
แปรท่ีศึกษา  การศึกษาโครงงาน สวนมากมักเปนการศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและ ผลหรือ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตั้งแต  2  ตัวแปรขึ้นไป  การบอกชนิดของตัวแปรอยางถูกตองและ
ชัดเจน  รวมท้ังการควบคุมตัวแปรท่ีไมนาสนใจศึกษาเปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูที่
ทําโครงงานตองเขาใจ  ตัวแปรใดที่ศึกษาเปนตัวแปรตน  ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม และตัวแปร
ใดบาง เปนตัวแปรที่ตองการควบคุมเพ่ือเปนแนวทางการออกแบบการทดลอง  ตลอดจนมีผลตอ
การเขียนรายงานการทําโครงงานท่ีถูกตอง  สื่อความหมายใหผูฟงและผูอานใหเขาใจตรงกัน 

 8.  วิธีดําเนินการ   หมายถึง  วิธีการที่จะชวยใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคของการทํา
โครงงาน  ตั้งแตเร่ิมตนนําเสนอโครงการ  จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  ซึ่งประกอบดวย  1) การ
กําหนดประชากร กลุมตัวอยางท่ีศึกษา  2) การสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล  3) การเก็บ
รวบรวมขอมูล  4) การวิเคราะหขอมูล ในการเขียนวิธีดําเนินการใหระบุกิจกรรมท่ีตองทําใหชัดเจน
วาจะทําอะไรบาง  เรียงลําดับกิจกรรมกอนและหลังใหชัดเจน เพื่อสามารถนําโครงการไปปฏิบัติ
อยางตอเน่ืองและถูกตอง 

 9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  ผลที่คาดวาจะไดรับ  คือ  การคาดหวังถึงผลการดําเนินการ
ตามโครงการ  ในการเขียน ดวยคาดคะเนเหตุการณวาเม่ือไดทําโครงงานสิ้นสุดลง  ใครเปนผูไดรับ
ประโยชนอยางไรและไดรับมากนอยเพียงใด  ผลท่ีไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ศึกษา 
 10. แผนการกําหนดเวลาปฏิบัติงาน การทําโครงงาน  ตองกําหนดตารางเวลา
ดําเนินการทุกขั้นตอน  เพราะการทําตารางเวลาจะเปนประโยชนใหดําเนินการอยางตอเนื่อง  เปน
ประโยชนตอการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแตละขั้นตอน  จนสิ้นสุดการทําโครงงานน้ัน 

 11. เอกสารอางอิง เอกสารอางอิง  คือ  รายการเอกสารที่นํามาอางอิงเพ่ือประกอบการ
ทําโครงงานตลอดจน  การเขียนรายงานการทําโครงงานและควรเขียนตามหลักการท่ีนิยมกัน 
 

  พิมพันธ  เดชะคุปตและคณะ (2548: 79-81)  กลาววา  การเขียนโครงการเพื่อขอทํา
โครงงานเร่ืองตาง ๆ  ดังรายละเอียดขางตนจะเปนแนวทางสูการเขียนรายการทําโครงงาน  ซึ่ งการ
เขียนรายงานประกอบดวยหัวขอเหมือนกับหัวขอโครงการ  แตมีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับผลของ
การศึกษาโครงงานหัวขอในการรายงานโครงงาน     มีดังตอไปนี้  1) ชื่อโครงงาน  2)  ชื่อผูทํา
โครงงาน  3) ชื่ออาจารยที่ปรึกษา  4) บทคัดยอ  5) ที่มาและความสําคัญของโครงงาน  6)  

วัตถุประสงคของการศึกษาโครงงาน  7) สมมติฐานของการศึกษาโครงงาน  8)  ขอบเขตของ
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การศึกษาโครงงาน  9) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  10) วิธีดําเนินการ   11) ผลการวิเคราะหขอมูล  
12)  สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 สรุปไดวา ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดมอบหมายใหนักเรียนทําโครงงานตามสาระการ
เรียนรู  เปนโครงงานสํารวจรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาพยนตรโฆษณา  แลวนําขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจน้ันมาจําแนกเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  อยางมีระบบ   เขียนเคาโครงและ
รายงานการทําโครงงาน  ประกอบดวยสวนประกอบหลายสวน  แตเนื่องจากกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป 2  จึงกําหนดหัวขอในการเขียนรายงานอยางงาย ดังน้ี  1) 
ชื่อโครงงาน  2) ชื่อผูทําโครงงาน  3) ครูที่ปรึกษาโครงงาน  4) บทคัดยอ   5) ที่มาและความสําคัญ  
6) จุดมุงหมายและวัตถุประสงคการศึกษา  7) วิธีดําเนินการ    8) ผลการศึกษาคนควา  9) สรุปและ
ขอเสนอแนะ   และ10) เอกสารอางอิง ในการศึกษา  
 

4.6 บทบาทครูกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  ชาตรี เกิดธรรม  ( 2547: 

30) ไดกลาวถึงบทบาทของครู ดังนี ้
 1.  ครูมีบทบาทใหคําอธิบายเพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจวิธีสอนแลวิธีการ
เรียนรูแบบโครงงาน ความหมาย ประเภท ขั้นตอน การเขียนเคาโครงและเขียนรายงานโครงงานให
สมบูรณกอนที่นักเรียนจะลงมือปฎิบัติการ 

 2. ครูมีบทบาทเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา กํากับติดตามการทํางาน และประเมินผล
โครงงานแตไมควรเปนผูคิดข้ันตอนการทําและลงมือทําใหนักเรียน นักเรียนจะตองคิด วางแผน
และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

 3. ครูมีบทบาทเปนผูชวยเหลือนักเรียนในดานการพิจารณาเคาโครงโครงงาน การ
จัดหาแหลงความรูหรือแหลงเรียนรู แหลงในการศึกษาคนควา รวมถึงวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

 4. ครูมีบทบาทเปนผูกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรู อยากศึกษาคนควา เพื่อให
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคผลิตผลงานที่เกิดจากโครงงานดวยนเอง อีกท้ังสนับสนุนให
กําลังใจและฝกใหนักเรียนมีความอดทนตอการทํางาน และสามารถแกไขปญหาในการทํางานได 
 5. ครูมีบทบาทดูแลนักเรียนระหวางทําโครงงานในเร่ืองความสะดวก ความปลอดภัย
ในการทําโครงงาน จะตองใหคําแนะนําและชี้แจงดวย 

 6. ครูมีบทบาทเปนผูแนะนําใหนักเรียนเขียนรายงานโครงงาน การจัดกระทําขอมูล
อยางถูกตอง 
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4.7 ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 นันทิยา  คุมพล  (2545: 9)  ไดกลาวถึง  ประโยชนของโครงงาน  ไวดังนี้ 
 1.  ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

 2. เกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางหลากหลาย 

 3. เปนการแสวงหาความจริงจากระเบียบวิธีที่ใชหลักเหตุผล 

 ศูนยพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ  (2544: 15)  ไดกลาวถึงประโยชนของโครงงาน ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมโครงงานเหมาะกับการศึกษาในยุคขอมูลขาวสาร 

 2.  เปนกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเต็มที่ 
 3.  เกิดความรูจริงซึ่งไดจากการเรียนรูดวยตนเองโดยการทดลอง ปฏิบัติคนควา 
 4. สามารถใชความรูไดหลายดาน  (หลายมิติ) 
 5. เกิดปญญาเช่ือมโยงความรูตางๆ เขาดวยกัน 

 6. ฝกใหผูเรียนเปนคนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน 

 7. ผูเรียนไดพัฒนาความคิดสรางสรรค  และเกิดความภูมิใจที่ทํางานสําเร็จ 

 8.  ผูเรียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู 
 9. ชวยสนับสนุนใหผูเรียนเปนนักคนควา  (นักวิทยาศาสตร) 
 สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา  (2546: 91-92)  ไดเสนอขอดีและขอจํากัดของการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานไว ดังนี้ 
 ขอดี 

 1.  ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกประเด็นท่ีจะศึกษา  วิธีการศึกษาและแหลงความรูดวย
ตนเอง 

 2. ผูเรียนเปนผูศึกษาหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกข้ันตอน 

 3. การศึกษาคนควาน้ันมีการเช่ือมโยงหรือบูรณาการระหวางความรู  /  ทักษะ  /  
ประสบการณเดิมกับสิ่งใหม 
 4. ผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น 

 5. ผูเรียนไดฝกการแกปญหาในการทํางาน 

 ขอจํากัด 

 1.  ใชเวลาในการเรียนรูมาก  เสียคาใชจายคอนขางสูง 

 2.  ผูสอนอาจใหคําปรึกษาและดูแลไมทั่วถึง 

 3.  ผูเรียนวางแผนการทํางานไมดีอาจทําใหไมประสบความสําเร็จ 

 4.  ถาผูสอนขาดความเอาใจใสหรือขาดความอดทนอาจทําใหไมประสบความสําเร็จ 
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 สรุปไดวา  การจัดการเรียนรูดวยโครงงานเปนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับการศึกษา
ในยุคขอมูลขาวสาร    ผูสอนมีบทบาทเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา  กํากับ  ติดตาม และประเมินการ
ทํางานของผูเรียน  ผูสอนชวยเหลือนักเรียนในดานการพิจารณาเคาโครง  จัดหาแหลงความรูหรือ
แหลงเรียนรู  รวมถึงวัสดุอุปกรณตาง ๆ  แนะนํานักเรียนในการเขียนรายงาน ชวยพัฒนาการคิด
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ผูเรียนไดฝกการแกปญหาอยางมีเหตุผล  ตลอดจนไดพัฒนาตนเองในการ
เรียนรูรวมกับผูอ่ืน  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย 4 เร่ืองการฟง
และดูเชิง คิดวิเคราะห  และไดเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเพราะเปนการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับโลกยุคขาวสารซึ่งตองอาศัยทักษะการฟงและดู  ผูวิจัยไดใหความรู
พื้นฐานและพิจารณาการเขียนเคาโครง และแนะนําการเขียนรายงานแกนักเรียน   กําหนดแนวทาง
การวัดและประเมินผล ทั้งกอนการจัดการเรียนรู ระยะเวลาระหวางจัดการเรียนรู  และหลังการ
จัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ ดานทักษะการฟงและดูเชิง
คิดวิเคระห ใชแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน โดยวัดและประเมินผล 3 ดาน คือ 1) 
ดานการวางแผนการทํางาน 2) ดานกระบวนการทํางาน  และ3) ดานผลงานและการนําเสนอ   
จํานวน 20 ขอ ใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  และการ
ประเมินตามสภาพจริง จํานวน 15 ขอ 
 

4.8  การประเมินผลโครงงาน   
 การประเมินโครงงานเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ  และมีความจําเปนกิจกรรมหน่ึง  การ
ใหนักเรียนทําโครงงานใชการประเมินจากสภาพท่ีแทจริง (authentic assessment)  ซึ่งเปนการ
ประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง  สามารถ
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติไดดวยตนเอง  รวมท้ังเนนการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน  ความตองการ
ความชวยเหลือ  และการประสบความสําเร็จแตละคนและของกลุม การประเมินผลจากสภาพที่
แทจริงเปนการวัดและประเมินความกาวหนาของนักเรียน  และประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ซึ่ง
เปนการประเมินท่ีสะทอนใหเห็นสภาพงานปจจุบัน (current work)  ของนักเรียนและสิ่งท่ีนักเรียน
ไดปฏิบัติจริง  เปนการผูกติดนักเรียนกับงานท่ีเปนจริง โดยพิจารณาจากงานหลายช้ินและผูประเมิน
ควรมีหลายคน  โดยมีการประชุมกลุมผูประเมิน  

 การประเมินตามสภาพท่ีแทจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2540: 183 – 200)  
แบงการประเมิน 2 ลักษณะ คือ การประเมินท่ีเนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟมสะสม
งาน  ผูประเมินประกอบดวย นักเรียน เพื่อนนักเรียน ผูปกครอง ผูสนใจ และครู 

 การประเมินโครงงานซึ่งถือวาเปนการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงของผูเรียน ดังน้ัน แนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติโครงงานของผูเรียน  จึงถือไดวาเปนการประเมินตามสภาพจริง  เปน
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วิธีการคนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน (สุชาติ  วงศสุวรรณ  
2542: 24-25) 
 4.8.1 กรอบแนวทางในการประเมิน 
 ครูผูสอนควรมีผูกรอบแนวทางในการประเมินโครงงานของผูเรียน (สุชาติ  วงศสุวรรณ  
2542: 24-25) ดังนี ้
 1.  ประเมินอะไร  1) การแสดงออกถึงผลของความรู  ความคิด  ความสามารถ  ทักษะ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม 2)  กระบวนการเรียนรู 3)  กระบวนการทํางาน 4)  ผลผลิต / 
ผลงาน / ชิ้นงาน 

 2.  ประเมินเมื่อใด   1) อยางตอเน่ือง 2)  ตามสภาพจริง  3)  เปนธรรมชาติ 

 3.  ประเมินจากอะไร โดยวิธีใด 1)  ผลงาน / ชิ้นงาน 2)  การทดสอบ  3)  แบบบันทึก  
ตาง ๆ เชน แบบสังเกต แบบวัดความพึงพอใจ 4)  แฟมสะสมงานและ5)  หลักฐานหรือรองรอยอ่ืนๆ 
 4.  ประเมนิโดยใคร 1) ตัวผูเรียน 2) เพื่อน 3  ครู 4)  ผูปกครองและ5)  ผูเกี่ยวของอื่นๆ 

 5.  ประเมินโดยวิธีใด  1) สังเกต  2)  สัมภาษณ 3)  ตรวจรายงาน 4)  ตรวจผลงาน 
ชิ้นงาน  5)  ทดสอบดานความรูความสามารถและทักษะกระบวนการทํางาน 6) แบบบันทึกตางๆ  
7) แฟมสะสมงาน และ 8) นิทรรศการ 

 4.8.2 แนวทางการประเมินผลโครงงานตามสภาพจริง 

 การประเมินผลตามสภาพจริงเปนการประเมินผลสําเร็จจากการเรียนรูของนักเรียน 
(learning outcomes) ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนประเมินความกาวหนาและ
พัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย การประเมินตามสภาพจริงจึงเปนการประเมินท่ีเปน
ระบบ เปนกระบวนการและสามารถดําเนินการไดหลายวิธี   
 การประเมินผลโครงงานควรใชการประเมินผลตามสภาพที่แทจริง(authentic assessment)

ซึ่งมีลักษณะ ดังนี ้
 1. ทําไปพรอม ๆ กันการเรียนรูของผูเรียน 

 2. ยึดพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกเปนสําคัญ 

 3. เนนการพัฒนาตนเองและประเมินตนเอง 

 4. ใหความสําคัญในการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน 

 5. มีการเก็บขอมูลระหวางปฏิบัติไดทุกบริบท ทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชน 

 6. อยูบนพ้ืนฐานของเหตุการณในชีวิตจริง  เอ้ือตอการเชื่อมโยงการเรียนรูสูชีวิตจริง 

 7. เนนคุณภาพของผลงาน  ซึ่งเปนผลจากการบูรณาการความรูสูความสามารถของ
ผูเรียน 
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 8. เนนการวัดความสามารถในการคิดระดับสูง  เชน  ใชขอมูลในการสังเคราะห  
อธิบาย  สรุปเปนกฎทั่วไป  ตั้งสมมติฐาน  สรุปและแปลผล  เปนตน 

 9. สงเสริมปฏิสัมพันธเชิงบวก มีการชื่นชม สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข  สนุกสนาน  
ไมเครียด   
 10. สนับสนุนการมีสวนรวม และรับผิดชอบรวมกัน 

 4.8.3 วิธีการประเมิน   
 1. การสังเกต  เปนวิธีประเมินพฤติกรรมท่ีสามารถทําใหไดทุกเวลาและสถานการณ  
ทั้งแบบมีและไมมีเคร่ืองมือในการสังเกต 

 2. การสัมภาษณ  การสอบถาม  อาจมีลักษณะเปนทางการ  หรือสัมภาษณ  สอบถาม
ขณะปฏิบัติโครงงานก็ได 
 3. วัดความรู ความสามารถ  ควรเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อดูความ
เช่ือมโยงระหวางความรูความเขาใจเดิม  กับสิ่งท่ีไดเพิ่มเติมจากประสบการณในการปฏิบัติ
โครงงาน 

 4. การรายงาน  จะเปนการเขียนรายงานหรือเลาขั้นตอน  หรือประสบการณในการทํา
โครงงานก็ได  เพื่อใหผูเรียนไดประเมินตนเองจากการที่ไดพูด  หรือเขียนบรรยายสะทอนความรู
ความเขาใจ  ความรูสึกนึกคิดตามแนวทางการเรียนรูที่ผานประสบการณขณะปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงงาน 

 5. แฟมผลงาน  (Portfolio)  เปนการเก็บรวบรวมผลงานท่ีมีความโดดเดน  ในชวง
เวลาใดเวลาหน่ึง  ที่เลือกรวบรวมไวอยางเปนระบบ  เพื่อแสดงถึงความรู  ความเขาใจ  ความสนใจ  
ความถนัด  ทักษะ  ความสามารถ  อันแสดงออกถึงพัฒนาการความกาวหนา  ความสําเร็จในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง  หรือในหลาย ๆ เร่ือง  หรือจะเปนการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงานในวิธีที่ 1-4  
ดวยก็ได  ทั้งน้ีเพ่ือเปนการติดตามพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง  

 4.8.4 ผูประเมินโครงงาน  อาจดําเนินการดวยบุคคล  ตอไปนี้ 
 ผูเรียนประเมินตนเอง  จะแสดงออกใหเห็นวา  ผูเรียนเจาของโครงงาน  ซึ่งอาจเปน
รายบุคคล  หรือกลุมทํางาน  มีความพึงพอใจตอขั้นตอนกิจกรรมแตละข้ันที่ไดกําหนด  หรือรวมกัน
กําหนดขึ้นเองเพียงใด  มีหัวขอกิจกรรมใดที่ยังขาดตกบกพรอง  จะตองเพิ่มเติมในสวนใดบาง  
ความละเอียด  รัดกุม  ในแตละขั้นเปนอยางไร 

 ผูประเมินซึ่งเปนเพื่อนรวมช้ัน  อาจใหขอคิดเห็นสะทอนภาพเพ่ิมเติม  เชน  ในระดับชั้น
ประถมศึกษา  เพื่อนอาจใหความเห็นไปในดานภาษา  ออกไปถึงการแสดงความสัมพันธระหวาง
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การตั้งช่ือโครงงานกับจุดประสงคของโครงงาน  และตามความเขาใจของผูประเมิน  เสนอแนะ
วิธีการศกึษาของผูประเมิน เพื่อการพิจารณาการจัดรูปเลมเพ่ือการนําเสนอโครงงาน ฯลฯ 

 ผูประเมินซึ่งเปนผูสอน  หรือครูที่ปรึกษา  อาจใหคําแนะนําเพ่ิมเติมไดในเร่ืองวิธีการอ่ืน
ที่ใชในการศึกษาหาคําตอบ  ความสัมพันธของวิชาตามหัวเร่ืองที่ศึกษากับวิชาอ่ืน  ขอคนพบที่
ผูเรียนไดจากโครงงานการนําคําตอบของการศึกษาที่ไดไปใชประโยชนหรือขยายผลการศึกษาเปน
โครงงานใหม ๆ  ฯลฯ 

 ผูประเมินที่เปนพอ  แม  ผูปกครอง  จะไดรับทราบถึงความสามารถ  ความถนัดทางการ
เรียนของเด็กในความปกครอง  ความรูสึก  ความตองการของเด็กผูทําโครงงาน  ทําใหสามารถ
ปรับตัวปรับใจเพื่อการสนับสนุนทางดานการเงิน    กําลังใจ  ใหโอกาส  ใหเวลารวมกิจกรรมตาม
ความสนใจของเด็ก  ชี้แนะอุปสรรค  ปญหาเบ้ืองตนที่อาจเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติกิจกรรมขั้น
ตางๆ ของโครงงาน  ขอเสนอแนะสําหรับการทําโครงงานคร้ังตอไป  ฯลฯ 
 

 สรุปไดวา   การประเมินผลโครงงานสามารถประเมินโดยผู เ รียน   เพื่อน  ผูสอน  
ผูปกครอง  และผูเกี่ยวของอ่ืนๆ  การประเมินน้ันสามารถทําไดดวยการสังเกต  สัมภาษณ  การ
ทดสอบ  การรายงาน  แฟมผลงานโครงงาน ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดรวมกับผูเรียนกําหนดเกณฑ
การประเมินและแนวทางการวัดและประเมินผล ทั้งกอนการจัดการเรียนรู ระยะเวลาระหวางจัดการ
เรียนรู  และหลังการจัดการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ ดาน
ทักษะการฟงและดูเชิงคิดวิเคระห ใชแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน โดยวัดและ
ประเมินผล 3 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนการทํางาน 2) ดานกระบวนการทํางาน  และ3) ดาน
ผลงานและการนําเสนอ   จํานวน 20 ขอ ใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนตอการจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน  และการประเมินตามสภาพจริง จํานวน 15 ขอ 

 4.8.5 แนวทางการใหคะแนนในการประเมินโครงงาน   
 การใหคะแนนในการประเมินโครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในทุกระดับชั้น  
และทําไดในทุกหนวยการเรียนรูของสาระการเรียนรู  การทําโครงงานเกิดจากการที่ผูเรียนสนใจ
หรือสงสัยในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  และตองการหาคําตอบดวยตนเอง  ปญหาท่ีใชทําโครงงานอาจเปน
ปญหางาย ๆ  จนถึงปญหายากหรือที่ซับซอน  กระบวนการท่ีผูเรียนใชในการเสาะแสวงหาความรู
หรือแกปญหาในการทําโครงงานข้ึนอยูกับลักษณะของปญหาและการมองเห็น  แนวทางแกปญหา
ของแตละคน  การประเมินผลการทําโครงงานมีขั้นตอนการวางแผน  ประกอบดวย  กําหนด
เปาหมาย  จุดประสงคและการกําหนดเกณฑการประเมิน  การประเมินควรครอบคลุมดานความรู  
ความคิด  กระบวนการเรียนรู  และเจตคติ  โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับ
เปาหมาย (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2546: 77) 

   ส
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 จุดประสงคการเรียนรูเปนแนวทางใหกําหนดเกณฑการประเมิน  สวนการใหคะแนนการ
ทําโครงงานตองเปนไปตามเกณฑการประเมิน  โดยมี  2  แบบ  ดังนี้ 
 1.  การใหคะแนนแบบภาพรวม  เปนการใหคะแนนในลักษณะของการสรุปผลการ
เรียนรูในสวนท่ีเปนประเด็นสําคัญ  โดยไมพิจารณาถึงองคประกอบยอย  เกณฑรวมที่ใชประเมิน
การทําโครงงานในลักษณะมาตราสวนประมาณคา 4  ระดับ  ดังแสดงในตารางดังตอไปนี้ 
 2.  การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบยอย   การใหคะแนนแบบนี้มีวัตถุประสงค  
เพื่อประเมินพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม  จึงใหคะแนนแยกออกเปน
องคประกอบยอยครอบคลุมทุกจุดประสงค  โดยกําหนดรายการอยางชัดเจน  เกณฑยอยที่ใชในการ
ประเมินการทําโครงงานแยกเปนองคประกอบยอยและประเมินผลในลักษณะมาตราสวนประมาณ
คา  4  ระดับ  ดังน้ี  ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ดีมาก  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ดี  ระดับคุณภาพ  
2  หมายถึง  พอใช  และระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ตองปรับปรุง 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติโครงงานของผูเรียน  ไมวาจะเปนโครงงานท่ีเปนการบูรณา
การภายในกลุมประสบการณ หรือ วิชาหรือบูรณาการขามกลุมประสบการณ หรือ ขามวิชา  
สามารถนํามาใชเปนการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 

ตารางที่ 10  แสดงเกณฑรวมท่ีใชประเมินโครงงาน 
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
-  ใชเวลามากในการทําความเขาใจปญหา  ตองอาศัยการแนะนํา การวางแผน
วิธีการทําโครงงาน  ปฏิบัตงิานยากลําบาก และเขียนรายงานสับสนไมชัดเจน 

ตองปรับปรุง 

หรือ  1 

-  มีหลักฐานท่ีแสดงถึงความเขาใจปญหา  การวางแผน  วิธีการทําโครงงาน 

   ถูกตองบางสวน  ปฏิบัตงิานสําเร็จบางสวน  และเขียนรายงานยังไมชัดเจน 
พอใช 
หรือ  2 

-  มีหลักฐาน  รองรอยที่แสดงถึงความเขาใจปญหา  การวางแผน  วิธีการทํา 
    โครงงานไดถูกตอง  ลงมือปฏิบัติจนสําเร็จ และเขียน รายงานไดชัดเจน 

ดี 

หรือ  3 
-  มีหลักฐาน  รองรอยที่แสดงถึงความเขาใจปญหา  การวางแผน  วิธีการทํา 
   โครงงานโดยออกแบบหรือคิดคนขึ้นเอง  ลงมือปฏิบัติจนทําโครงงานไดเสร็จ 

    และประสบความสําเร็จ  เขียนรายงานเปนลําดับไดชัดเจนและครบถวน 

ดีมาก 

หรือ  4 

 

 ในการจัดทําโครงงานของผูเรียนคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดใหทําโครงงานประเภทที่  1  คือ 
โครงงานประเภทสํารวจ ที่ไมตองต้ังสมมติฐาน/การคาดคะเนคําตอบ เกณฑการพิจารณา ดังน้ี  1) 
การระบุปญหา/ขอสงสัย  2) การสํารวจ  3) การรวบรวมขอมูล/วิเคราะห  และ4) การสรุปผล  
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สําหรับการประเมินความสามารถในการทําโครงงานเกี่ยวกับการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหนี้   ผูวิจัย
ไดใชแนวทางการประเมินโดยบูรณาการจากนักวิชาการหลาย ๆ  คน  และสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และกําหนดหัวขอในการประเมินเปน  3 ดานคือ  1) การวางแผนการ
ทํางาน   2) กระบวนการทํางาน และ 3) ผลงานและการนําเสนอ  สวนการใหคะแนนเปนแบบแยก
องคประกอบยอย  ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม  โดยกําหนดเกณฑยอยที่ใชใน
การประเมินโครงงานเปนลักษณะจัดระดับคุณภาพ  แบงเปน  3  ระดับ  ตามตัวบงช้ี  คือ  3 คะแนน 
หมายถึง  ความสามารถในการทําโครงงานระดับสูง 2 คะแนน  หมายถึง  ความสามารถในการทํา
โครงงานระดับปานกลาง 1 คะแนน หมายถึง  ความสามารถในการทําโครงงานระดับตํ่า/ปรับปรุง 
โดยบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการประเมินโครงงาน ดังตารางท่ี  11 

 

ตารางที่  11 แสดงแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
 

ขอ รายการ 
คะแนน คะแนน 

3 2 1 

 

1 
สวนท่ี 1  การวางแผนการทํางาน (15 คะแนน) 
การกําหนดช่ือเร่ือง 

    

2 การกําหนดความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา     

3 การวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงาน     

4 การกําหนดอุปกรณและเคร่ืองมือในการศึกษาแบบโครงงาน     

5 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงวิทยาการเพื่อใชทําโครงงาน     

 

6 
สวนท่ี 2  กระบวนการทํางาน (30 คะแนน) 
การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 

    

7 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการดําเนินงาน     

8 การปฏิบัติตามวิธีการและข้ันตอนที่กําหนด     

9 การวิเคราะหขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน     

10 การบันทึกขอมูล     

11 การจัดกระทําขอมูล     

12 การเรียบเรียงและสรุปขอมูล     

13 การแกไขปญหาและปรับปรุงการทํางานของสมาชิกในกลุม     

14 การแสดงบทบาทที่ไดรับการมอบหมายของสมาชิกในกลุม     

15 ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน     
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ขอ รายการ 
คะแนน คะแนน 

3 2 1 

 

16 

สวนท่ี 3 ผลงานและการนําเสนอ (15 คะแนน) 

ผลงานแสดงความกระจางชัดจากการวิเคราะห 
    

17 ผลงานแสดงเหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห     

18 ผลงานแสดงการสรุปอางอิงผลจาการวิเคราะห     

19 การนําเสนอโครงงานและความคิดสรางสรรค     

20 การตอบขอซักถามของครูอาจารยในการนําเสนอผลงาน     

 รวม 60 คะแนน     

 

ระดับคุณภาพ 

   42 – 60 คะแนน  ความสามารถระดับสูง 

   30 – 41 คะแนน  ความสามารถระดับปานกลาง 

   ต่ํากวา 30 คะแนน ความสามารถระดับต่ํา / ปรับปรุง 
 

 การประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน  การปฏิบัติงานเปนกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลง
มือปฏิบัติจริง  ซึ่งตองจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูเรียนตลอดเวลาขณะท่ีปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ  แลวนําผลน้ันมาพัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นเร่ือย ๆ  มีการ
จดบันทึก ตลอดจนไดแฟมสะสมงาน 

 

 กลาวโดยสรุป จากกรอบแนวทางการประเมินโครงงานท่ีกลาวมาแลว ผูวิจัยในบทบาทของ
ผูประเมินไดดําเนินการประเมินผูเรียนตามหัวขอที่กําหนด โดยในสวนของการคิดเชิงวิเคราะหตาม
แนวคิดทฤษฎีนอรริสและเอนนิส    ผูวิจัยไดกําหนดรายการประเมินชิ้นงานที่แสดงถึงความกระจาง
ชัดในการวิเคราะห  ผลงานแสดงเหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห  และผลงานแสดงการสรุปอางอิง
ผลจากการวิเคราะหไวในสวนท่ี 3 หัวขอผลงาน และการนําเสนอ  ขอท่ี 16 - 18 เพื่อนํามาใชเปน
การประเมินพัฒนาการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหของผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูจากแฟม
โครงงาน 

 

 

 

 

ตารางที่  11 (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

5. สื่อภาพยนตรโฆษณา 
 

5.1  ความหมายของการโฆษณา 
 การโฆษณามีความสําคัญตอองคกร สถาบันท้ังภาครัฐ และธุรกิจ ใชเปนเคร่ืองมือในการ
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของ  
 ธีรพล ภูรัต (2546: 7) ไดรวบรวมนิยามของการโฆษณาจากแหลงตางๆ ดังนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 273) ไดใหความหมายวา โฆษณา หมายถึง การเผยแพร
หนังสือออกไปยังสาธารณชน การปาวรอง การปาวประกาศ  เชน โฆษณาสินคา 
 พจนานุกรมสแตนดารด  (Standard Dictionary  1982) อธิบายวา การโฆษณา คือ ระบบ
หรือวิธีการดึงดูดความสนใจจากประชาชนดวยการใหเขามามีสวนรวมในเหตุการณ หรือดึงดูดให
ความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ และบริการตาง ๆ 

 วิมลพรรณ อาภาเวท (2553: 3-4) ไดรวบรวมความหมายของโฆษณาจากแหลงตางๆ ดังนี้ 
 สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association) ไดใหคํา
จํากัดความสรุปไดวา การโฆษณา คือ รูปแบบการเสนอขายหรือการการแจงเร่ืองราวความคิดเห็น
เกี่ยวกับสินคา บริการหรือกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะท่ีไมใชเปนการสวนตัว 

 เดวิด โอกิลวี (David Ogilvy) ผูซึ่งไดรับการยอมรับในวงการโฆษณา วาเปนปรมาจารย
ในวงการโฆษณา ไดใหความเห็นวาการโฆษณาเปนเร่ืองของการสรางภาพลักษณในตัวสินคา 
(brand image) ดวยการสรางภาพลักษณดูแลวนาประทับใจ สามาราถอธิบายบุคลิกของเคร่ืองหมาย
หรือตรายี่หอของสินคาไดอยางชัดเจน เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาดใหมากท่ีสุด และกอใหเกิดผล
กําไรสูงสุดในระยะยาว 

 ลีโอ เบอรเนต (Leo Bernett) ใหความเห็นเก่ียวกับโฆษณาวา การโฆษณาตองแสดงภาพ
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลในดานการใหความสดช่ืน ใหความจริงใหสิ่งท่ีนาสนใจ 

 เสรี วงษมณฑา  ไดกลาวถึงความหมายของการโฆษณาวา คือกิจกรรมสื่อสารมวลชนท่ี
เกิดข้ึน เพื่อจูงใจใหผูบริโภคมีพฤติกรรมอันเอ้ืออํานวยตอความเจริญของธุรกิจการขายสินคาหรือ
บริการ โดยอาศัยจากเหตุผลซึ่งมีทั้งกลยุทธจริงและเหตุผลสมมุติผานทางสื่อโฆษณาที่ตองรักษา
เวลาและเน้ือท่ีมีการระบุบอกผูโฆษณาอยางชัดเจน 

 นิธิมา จันทสูตร ไดใหความหมายของการโฆษณาวา เปนการสื่อสารผานสื่อกลางจาก
แหลงสารท่ีสามารถระบุได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อโนมนาวจิตใจใหผู รับสารเกิดพฤติกรรม
บางอยาง ไมวาจะเปนพฤติกรรมเพ่ือใหไดรับการตอบสนองในทันที หรืออาจจะเปนพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นในอนาคต  
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 จากความหมายของการโฆษณาท่ีกลาวมาแลวนั้น  สรุปไดวา การโฆษณาเปนการสื่อสาร
เพื่อจูงใจ โดยอาศัยสื่อเปนชองทาง เพื่อใหผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายคลอยตามและมีความ
ตองการสินคา และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด   
   

5.2  การโฆษณากับกระบวนการสื่อสารอยางงาย 

 ธีรพล ภูรัต (2546: 29)  กลาววา   กระบวนการสื่อสารโดยทั่ว ๆ ไป จะประกอบดวย  
ผูสงสาร (source) ซึ่งทําหนาท่ีสงขาวสาร (message) ไปยังผูรับสาร (receiver) โดยผานสื่อหรือ
ชองทาง (channel) ที่เลือกสรร แลววาจะสามารถสงสารไปใหถึงผูรับสารกลุมเปาหมาย ( target 

audience) ที่ผูสงสารตองการ ทั้งนี้เพ่ือหวังผล (effects) บางประการที่จะเกิดแกผูรับสารน้ัน จากน้ัน
ผูรับสารจะมีปฏิกิริยายอนกลับ (feed back) ไปยังผูสงสาร โดยปฏิกิริยายอนกลับน้ีอาจจะแสดงถึง
ประสิทธิผลของการสื่อสารได 
 ในทางปฏิบัติการโฆษณาเปนองคประกอบหน่ึงในระบบการตลาด ที่ทําหนาท่ีเพื่อการ
สื่อสาร กระบวนการการส่ือสารเปนกรอบอางอิงในการอธิบายกระบวนการการโฆษณาท่ีเกิดขึ้น 

หนาที่ของโฆษณา คือ การทําใหผูรับสารเปาหมายเกิดความตองการอยากซื้อผลิตภัณฑนั้น ในขณะ
ที่ผูรับสารเหลานั้นมีแนวโนมที่จะซื้อ จากการศึกษา (ธีรพล ภูรัต 2546: 59) พบวา 
 1. มีความสัมพันธระหวางการจดจํากับพฤติกรรมการซื้อ ยิ่งผูบริโภคจดจําช่ือ
ผลิตภัณฑได โอการท่ีจะซื้อตราน้ันก็จะมีมากย่ิงขึ้น 

 2. การใชเทคนิคทางการสรางสรรคมากเกินไป อาจทําใหชิ้นงานโฆษณาน้ันมีผล
ในทางลบ หรือไมมีผลอะไรเลย และไมสามารโนมนาวใจผูรับสารได เนื่องจาก ผูบริโภคใหความ
สนใจตอเทคนิคมากกวาเน้ือหาของสาร ในที่สุดจึงทําใหไมเกิดแนวโนมของพฤติกรรม 

 3. โฆษณาบางช้ินสามารถกระตุนผูบริโภคใหเกิดความสนใจโดยปราศจากการจูงใจ
และในโฆษณาบางช้ินแมจะมีการเราใจในระดับท่ีต่ํา (low appeal) ก็ยังสามารถทําใหผูบริโภคเกิด
พฤติกรรมการซ้ือได 
 

5.3  ประเภทของสื่อโฆษณา 
 วิมลพรรณ อาภาเวท (2553: 79) จําแนกประเภทของสื่อโฆษณาตามท่ีนิยมใชกันทั่วไป
เปน 4 ประเภทดังนี้ 
 1.  สื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพรภาพ (broadcast media) ไดแก วิทยุ 
โทรทัศน  
 2.  สื่อโฆณาประเภทสิ่งพิมพ (print media) ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โปสเตอร 
แผนพับ เปนตน 
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 3.  สื่อโฆษณานอกสถานท่ี (outdoor media) แบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก  ปาย
โฆษณาท่ีอยูกลางแจง และสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่มักติดกับยานพาหนะตาง ๆ และรวมถึงปาย
โฆษณาท่ีติดตามสถานท่ีที่เกี่ยวของกับยานพาหนะน้ัน ๆ  
 4.  สื่อโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ (other media) หมายถึง สื่อใด ๆ ที่นอกเหนือจากสื่อที่
กลาวมาแลวขางตน  และนิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก สื่อท่ีใชในการโฆษณา ณ จุดขาย  สื่อ
โฆษณาโดยตรงท่ีสงมาทางไปรษณีย ภาพยนตร สมุดโทรศัพท ของที่ระลึก อินเทอรเน็ต เปนตน 
 

5.4  ลักษณะของภาษาในสื่อโฆษณา      
 วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ (2552: 132-136)  กลาววา  การโฆษณาเปนการนําเสนอขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสินคา หรือบริการใหแกผูบริโภคเพื่อใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ดังน้ัน การใชภาษาเพ่ือการ
โฆษณาจึงตองมีการสรางสรรคทั้งวัจนภาษา และ อวัจนภาษา เพื่อกระตุน หรือโนมนาวใจผูรับสาร    

  ในดานการใชอวัจนภาษาเพ่ือการโฆษณานั้น  จะปรากฎเปนภาพ (illustration) รูปแบบ
ของตัวอักษร (typography)  สี (colour) ตราสัญลักษณ (logo) และ เสียง (sound) ดังนี ้

1. ภาพ  (illustration)   ไดแก ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะตองมีความสัมพันธกับ
แนวคิดหลักของการโฆษณา ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้ 

 1.1  ดึงดูดความสนใจของกลุมเปาหมายตอชิ้นงานโฆษณา 
 1.2  ชวยสื่อความหมายเชิงนามธรรมใหปรากฏเปนรูปธรรม งายตอความเขาใจ 

 1.3  เนนย้ําจุดขายหรือจุดเดนของสินคาหรือบริการ 

 1.4  แสดงถึงอรรถประโยชนของสินคาหรือบริการที่มีตอผูบริโภค 

 1.5  เชื่อมโยงถึงกลุมเปาหมายหลักของสินคาหรือผูบริการ 

2.  รูปแบบตัวอักษร (typography)  สะทอนใหเห็นบุคลิกลักษณะของสินคาหรือบริการ 
การเลือกรูปแบบของตัวอัการมาใชในการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะชวยดึงดูดใจของผูรับสาร 

3. สี (colour) เปนอวัจนภาษาท่ีมีความสําคัญ เพราะเปนสิ่งแสดงความหมายและ
คุณลักษณะของสินคาและบริการ 

4.  ตราสัญลักษณ (logo) ชวยตอกย้ําความจําของผูรับสาร และเช่ือมโยงกับสินคาและ
บริการ รวมท้ังดึงดูดความสนใจดวย 

5.  เสียง (sound) มีทั้งเสียงดนตรี (music) เพลงประกอบโฆษณา (jingle) และเสียง
ประกอบ (sound effect) ชวยสรางความประทับใจและจดจําของผูบริโภค แสดงเอกลักษณและตอก
ย้ําความระลึกถึงสินคาและบริการ 
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 จากลักษณะเฉพาะท่ีมีทั้งภาพและเสียงจึงเปนสื่อท่ีสามารถเรียกรองความสนใจและย้ํา
ความจําไดมากกวาสื่ออ่ืนๆ ดังน้ัน การทํางานโฆษณาประเภทจึงจําเปนตองมีความละเอียด
รอบคอบ 
  

5.5  ประเภทของสื่อภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน 
 ธีรพล ภูรัต (2546: 8-9) ไดกลาวถึงประเภทของภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนวา
ประกอบดวยภาพยนตร 7 ประเภท ดังนี้  
 1. การเสนอจุดขายท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยตรง (straight sales pitch) โดยโฆษกหรือ
ผูประกาศจะเปนผูดําเนินการขาย เขาอาจจะปรากฏบนจอ หรือมีแตเสียงโดยไมออกมาใหเห็นตัวก็
ได (off-scene voice) 

 2. การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนผูนําเสนอ (personality / celebrity salesperson) เปน
รูปแบบหนึ่งที่คอนขางมีประสิทธิภาพในการเสนอขายท่ีดี โดยอาศัยผูมีชื่อเสียง หรือดารายอดนิยม
ของแตละยุคสมัยเขามามีบทบาทในภาพยนตรโฆษณา เพื่อเรียกรองความสนใจ และกระตุนการจํา
ของผูบริโภค แตอาจมีขอเสียท่ีผูบริโภคอาจจําแตดาราไมใชตัวผลิตภัณฑ หรืออาจไมเชื่อโฆษณา
นั้น 

 3. การสรางเปนบทละคร (dramatizations) เปนรูปแบบของการเลียนแบบเสี้ยวหนึ่ง
ของชีวิตประจําวัน (slice-of-life) หรือพฤติกรรมของมนุษย ทั้งน้ีอาจแฝงดวยความตลกขบขัน   
เครงขรึม สับสนวุนวาย หรืองาย ๆ สบาย ๆ  
 4. การสาธิต (demonstrations) เปนการสาธิต หรือการแสดงการใชผลิตภัณฑ และ
การโฆษณาประเภทน้ียังแบงออกเปน  
  4.1  การเสนอผลประโยชนของผลิตภัณฑในหลายรูปแบบ (product versatility)  

  4.2  การแสดงสาธิตใหเห็นถึงผลิตภัณฑนั้นทํางานอยางไร หรือทําอะไรไดบาง 
(product in use) 

  4.3  การแสดงเปรียบเทียบกอนและหลังการใชผลิตภัณฑ (before-and-after) 

  4.4  การพิสูจนวาผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพสูงสุด (extreme example) 

  4.5  การสาธิตหรือทดลองเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงคุณภาพท่ีเหนือกวาคูแขง 
(competitive test) 

  5. การนําบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญมาตอกยํ้าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  (endorsement) 

เปนการใชบุคคลซึ่งถือวามีชื่อเสียงหรือเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของเรา 
เชน นักกีฬากับเคร่ืองดื่มเสริมพลัง หมอฟนกับยาสีฟน เปนตน 
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 6.  การนําบุคคลท่ีมีประสบการณในการใชผลิตภัณฑมาตอกย้ําคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ (testimonials) เพื่อตองการสรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคที่คาดหวังให
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอยางม่ันใจ วิธีการน้ีมักใชกับผลิตภัณฑที่เพิ่งจะออกมาวางตลาดไมนานนัก 

 7.  การใชดนตรีนําเสนอสารโฆษณา (musical production) เปนรูปแบบของการใช
ดนตรี หรือเสียงเพลงดําเนินเร่ือง มักใชกับพวกเคร่ืองดื่ม เคร่ืองสําอาง รถยนต มีผลในดานการ
แสดงออกถึงศิลปะซึ่งผสมผสานกับความบันเทิงกับอารมณเขาดวยการเปนอยางมาก และโฆษณา
ประเภทนี้ตองอาศัยกับการแตงเพลงสรางทํานอง ตลอดจนเทคนิคการบันทึกเสียงเพื่อทําใหโฆษณา
ดึงดูดความสนใจ 
  

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําสื่อประเภทภาพยนตรโฆษณาในชวงระยะเวลาตนป 2553  
มาใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยเลือกสรรมาอยางหลากหลายและครบตามจํานวนประเภทของ
ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน เปน 7 ประเภท จํานวน 50 เร่ือง ใหนักเรียนเลือกวิเคราะห
ภาพยนตรโฆษณาตามความสนใจเปนรายบุคคลและรวบรวมเปนผลงานกลุม รายงานผลการ
วิเคราะหเปนแฟมสะสมงานผลการวิเคราะหประเภทภาพยนตรโฆษณา  ตามรายละเอียดใน
ภาคผนวกหนา 301 

  

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

6.1 งานวิจัยในประเทศ 

 6.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับการฟงและดู 
 ชื่นสุมล  อุกฤษฎวิริยะ  (2548: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “อิทธิพลของความสัมพันธภายใน
ครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับสื่อวีดิทัศนประเภทเอ็กซของเยาวชนท่ีอยูในสถานศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเยาวชน
ไทยอายุ  15-22  ป  ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี  
จํานวน  410  คน  สุมตัวอยางแบบบังเอิญตามสถานศึกษาท่ีกําหนดไว  ผลการศึกษาพบวาความ 
สัมพันธภายในครอบครัวของเยาวชนไทยอยูในระดับสูงถึงปานกลาง และมีอายุเฉลี่ยในการชมสื่อ
วีดิทัศนประเภทเอ็กซคร้ังแรก คือ ชวงอายุ  14-15  ป  ซึ่งเยาวชนสวนใหญเขาใจในลักษณะของสื่อ
วีดิทัศนประเภทเอ็กซ  โดยจะไดสื่อวีดิทัศนประเภทเอ็กซจากกลุมเพื่อนและจากพี่นองในครอบครัว  
นิยมชมสื่อวีดิทัศนจากประเทศญ่ีปุนมากท่ีสุด  มีวัตถุประสงคในการชมเพ่ือผอนคลายและความ
บันเทิงในหมูเพื่อนฝูง  สื่อทางเพศท่ีเยาวชนนิยมดูในความถี่  1-2 คร้ัง / เดือน  สื่อหนังสือปกขาว  
และการตูนลามก  สวนซีดีรอม  และอินเทอรเน็ตจะนิยมดูมากกวา  3  คร้ัง / เดือนข้ึนไป  สวนสื่อที่
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นิยมดูนอยท่ีสุด  คือ  โรงภาพยนตรชั้นสอง  โดยเยาวชนสวนใหญจะมีประสบการณในการชมสื่อ
วีดิทัศนประเภทเอ็กซ  จํานวน  266  คน หรือรอยละ  64.9  จากกลุมตัวอยาง  410  คน   
 สิทธิชัย  เทวธีรรัตน  (2548: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การรับสารและทัศนคติของกลุมคน
วัยทํางานจากโฆษณาเพื่อสิ่งแวดลอมทางโทรทัศน”  โดยวิจัยเชิงสํารวจจากแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการวิจัย  กลุมตัวอยางจํานวน  442  คน  เปนกลุมวัยทํางาน  อายุระหวาง  25-29  ป  ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ประมวลผลโดยใชโปรแกรม  SPSS  for  WINDOWS  พบวา  เพศหญิงมีการ
เปดรับมากกวาเพศชาย  มีความแตกตางในการรับสารระหวางชุมชนเขตตางๆ  กลุมคนวัยทํางานมี
ระดับการเปดรับสารในระดับกลาง  ไมมีความแตกตางในการรับสารระหวางกลุมอายุตางๆ  กลุม
สถานภาพทางครอบครัว  และกลุมระดับการศึกษา  โดยเพศหญิงมีทัศนคติที่ดีตอภาพยนตรโฆษณา
เพื่อสิ่งแวดลอมระหวางชุมชนเขตตางๆ  กลุมคนวัยทํางานมีทัศนคติตอการโฆษณาเพื่อสิ่งแวดลอม
ในสวนของความรูสึกมากกวาดานความรูและการปฏิบัติ 
 เบญจมาศ  เบ็ญจพรกุลพงศ  (2548: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การรับรูของเด็กที่มีตอ
พฤติกรรมของตัวการตูนชินจังในการตูนทางโทรทัศนชุดชินจังจอมแกน”  โดยการวิจัยคร้ังน้ีเปน
การวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชการเก็บขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหา  จากวีดิโอเทปและวีดิโอซีดี  ที่มีวาง
จําหนายและใหเชา  ในป  2543  รวมท้ังหมด  24  มวน  รวมทั้งสิ้น  245  ตอน  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาเปนแบบเฉพาะเจาะจง  โดยคัดเลือกเด็กกอนวันเรียนท่ีมีอายุระหวาง  2-5  ป  และเด็กวัย
เรียนอายุระหวาง  6-12  ป  ที่มาจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่แตกตางกัน  และใชการจัด
สนทนากลุม  (focus group)  เพื่อสอบถามการรับรู  จดจํา  และตีความในเร่ืองการตูนชินจังจอมแกน  
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนที่มาจากสถานภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่
แตกตางกันผลการวิจัยพบวา  เด็กมีการรับรูวาชินจังเปนเด็กไมดี  และไมมีเด็กคนใดอยากเลียนแบบ
ชินจัง  แตที่เด็กๆ ชอบดูการตูนชินจังเพราะความตลก  สนุกสนาน  ทั้งน้ีในมุมมองทางจิตวิทยาวา  
เด็กไดใชการตูนชินจังจอมแกนมาชวยลดความกดดัน  และความขัดแยงในใจของเด็ก  อยางไรก็
ตามการตูนชินจังจอมแกนถือเปนสื่อโทรทัศนรูปแบบหนึ่งท่ีกําลังถายทอดพฤติกรรมในด านท่ีไม
เหมาะสมใหกับเด็กคอยๆ ซึมซับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมน้ันโดยไมรูตัว  ดังน้ันผูปกครองจึงควร
หันมาใหความสนใจกับสื่อการตูนที่เด็กเปดรับ  และรวมชี้แนะแนวทางที่ถูกตองใหเด็ก 

 กิ่งกาญจน  บูรณสินวัฒนกุล  (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาทักษะการดูอยาง
มีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  โดยใชสื่อละครโทรทัศน”  ผลการศึกษาพบวา  1)  
คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการดูอยางมีวิจารณญาณ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  3  มี
ทักษะการดูอยางมีวิจารณญาณหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง  ตามสมมติฐานที่ตั้งท้ังน้ีตอ
เนื่องมาจากการทดลองเปนไปตามกฎการฝกหัด  ผูวิจัยใชคําถามสรางความคิดใหผูเรียนเกิดการดู
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อยางมีวิจารณญาณ  อีกท้ังผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรู  ใหผูเรียนมีสวนรวมในแตละกิจกรรม
ดวยการทํางานเปนกลุม  การใชสื่อวีดิทัศนประเภทละครโทรทัศนเปนสื่อในการพัฒนาทักษะการดู
อยางมีวิจารณญาณของผูเรียนไดเปนอยางดี  2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีความคิดเห็นวา
กิจกรรมท่ีดูมีเนื้อหาใกลตัวผูเรียน  สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  จึงทําใหผูเรียน
สนใจและเกิดความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม 

 โชษิตา หนูผาสุข (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
จังหวัดกาญจนบุรี”   โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2547 โรงเรียนบานเกาวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน เรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 8 บท ใชเวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการฟงอยางมีวิจารณญาณ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑ ที่กําหนดไว  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานที่กําหนดไว  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น อยูในระดับเห็นดวยอยางมาก 

             เฉลิมชัย  แกวเฉลิม (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นตอรายการโฆษณาทาง
วิทยุโทรทัศนของผูปกครองนักเรียน ระดับชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนเทพลีลา” ประชากรที่ใชในการวิจัย 
คือ ผูปกครองนักเรียนระดับชวงช้ันท่ี 4 โรงเรียนเทพลีลา จํานวน 670 คน ผลการวิจัยพบวา 
ประชากรสวนใหญมความคิดเห็นตอรายการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศนที่สงผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตอยูในระดับมาก ยกเวนรายการโฆษณาท่ีทําใหนาเบื่อเพราะขัดจังหวะขณะดูรายการอ่ืน 
ประชากรสวนใหญเห็นวารายการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศนสงผลกระทบทางดานสังคม ในระดับ
มาก และประชากรสวนใหญมีความเห็นวารายการวิทยุโทรทัศน สงผลกระทบทางดานความรูและ
ทัศนคติยในระดับมากยกเวนรายการโฆษณาที่ซับซอนยากแกการเขาใจและรายการโฆษณาที่มี
ลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับผูตอบ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  วิภารัตน พุฒดํา (2551: บทคัดยอ ) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การดูอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5” ที่สอนโดยใชเทคนิคหมวกหกใบกับวิธีสอนแบบ
ปกต ิ กลุมตัวอยางหองเรียน หองเรียนละ 32 คน แบงเปนกลุมทดลองสอนโดยเทคนิคหมวกหกใบ 
กลุมควบคุมสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ระยะเวลาในการทดลอง 1 สัปดาห โดยทดลอง 4 คร้ัง คร้ัง
ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์การดูอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุม
ที่สอนโดยใชเทคนิคหมวกหกใบสูงกวากลุมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ  ผลสัมฤทธิ์การดูอยางมี
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วิจารณญาณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอการสอนโดยใชเทคนิคหมวก
หกใบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 
 

 6.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับการคิดวิเคราะห 
 เครือวัลย  เผาผ้ึง (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อสารสําหรับครูภาษาไทย” กลุมตัวอยางไดแก กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ที่สอนชวงชั้นที่ 3 จํานวน 5 คน ของโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม  
ผลการวิจัยพบวา ครูภาษาไทยมีความตองการคูมือการจัดกิจกรรมที่แยกเน้ือหา เปนหนวยชัดเจน 
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีอานงาน ครูภาษาไทยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ หลังการศึกษาคูมือสูงกวากอนศึกษาคูมือ คะแนนเฉลี่ย
ความรูความเขาใจอยูในระดับมาก มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติดวยตนเอง นักเรียนมีความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความในระดับดี
ทุกดาน  
 ชลาทิพย  อินทรเสนีย (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห   และเขียนแผนภาพความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWL Plus” กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหนองปรือ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดานเทคนิค KWL Plus แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียน หลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู นักเรียนสามารถในการ
คิดวิเคราะหดานการจําแนกรายละเอียดของเน้ือหาอยูในระดับสูง ดานสรุปใจความสําคัญ และระบุ
จุดมุงหมายของผูเรียนอยูในระดับสูง และดานระบุความสัมพันธของเร่ืองราวอยูในระดับปานกลาง 

 สกุลการ สังขทอง (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 โดยเทคนิคการใชและไม
ใชผังกราฟก” ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2547 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) อ.เมือง จ.นครปฐม จํานวน 68 คน แบงเปน 

กลุมทดลอง 34 คน จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟกและกลุมควบคุม 34 คน จัดการเรียนรู
โดยไมใชผังกราฟก ใชเวลาในการทดลอง 8 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชเนื้อหาเดียวกัน ผลการวิจัย
พบวา 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหตามสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่
จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟกกับกลุมควบคุมท่ีจัดการเรียนรูโดยไมใชผังกราฟก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) นักเรียนกลุมทดลองมีความคิดเห็นตอการ
จัดการเรียนรูโดยเทคนิคการใชผังกราฟกอยูในระดับมาก 

 อารีย วาสุเทพ (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณสําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากระบ่ี  ปการศึกษา 2548 

ผลการวิจัยพบวา เคร่ืองมือที่พัฒนาเปนแบบทดสอบสถานการณสมมติ    ตามแนวคิดทฤษฎีของ
เอนนิส และอิงรูปแบบลักษณะแบบทดสอบระดับเอกซของเอนนิส  เปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 80 ขอ มีองคประกอบ 5 ดาน ดังน้ี 1) ความสามารถในการระบุ
ประเด็นปญหา 2) ความสามารถในการพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการสังเกต 3) 

ความสามารถในการนิรนัย 4) ความสามารถในการอุปนัย 5) ความสามารถในการระบุขอตกลง
เบื้องตน  ผลการวิจัยพบวา  คุณภาพของแบบทดสอบมีคาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง  ความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบมีคาเทากับ .86  โดยสรางเคร่ืองมือการใชแบบทดสอบเพ่ือทราบวิธีการ
ตรวจและเกณฑการตัดสิน  
 ดวงพร  จิตใจมั่น  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “ผลของการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีมีตอความสามารถในการอานโฆษณาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ของ
นักเรียนโรงเรียนมหาวีรานุวัตร”  ผลการวิจัยพบวา  1) นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานโฆษณาสูง
กวากอนไดรับจัดการเรียนการสอน  2) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนตามแนว
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานโฆษณา สูงกวา
เกณฑรอยละ 60 ผูวิจัยแสดงความคิดเห็นวา ขั้นตอนการสอนแบบชี้นําการคิดชวยใหนักเรียนไดคิด
วิเคราะหกอนทีจ่ะอานโฆษณา  คิดวิเคราะหระหวางการอานโฆษณา  และคิดวิเคราะหหลังจากอาน
โฆษณาจบแลว  อีกท้ังนักเรียนยังไดเรียนรูถึงความซับซอนของเน้ือหาโฆษณาอยางตอเนื่องจึง
สงผลใหความสามารถในการอานโฆษณาอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนเพิ่มขึ้นได 
    ประมูล เสงี่ยมศักดิ์  (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “รายงานการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณแบบโครงการ”  กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา
คร้ังนี้คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5- 6 ป ซึ่งกําลังศึกษา อยูชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานสายตรี 16 จังหวัด
บุรีรัมย  จํานวน 13 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการมี
ทักษะการคิดวิเคราะหสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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    อรวรรณ ปราบศัตรู  (2551:  บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง  “การพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน 
คิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4”  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอุดรพัฒน
ศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1  ผลการศึกษาพบวา 1) แบบฝกทักษะการอาน                   
คิดวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูศึกษาได
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 2) คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการอาน คิดวิเคราะห กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ผูศึกษาไดพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 0.6763    

3) นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน คิดวิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   4) นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอการเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก   
 นัจภัค  บูชาพิมพ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาผลการเรียนรูและความ 
สามารถดานการคิดวิเคราะห เร่ืองภูมิปญญาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดหวย
จระเข ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู”  กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบวา ผลการเรียนรู ของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการเรียนรูหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรู ความสามารถดานการคิดวิเคราะหอยูในระดับดี ผลการศึกษาความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก  
 ภูมิภัทร พันธทองหลาง (2551:  บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะหวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ระหวางกลุมท่ีใชเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ กับกลุมท่ีใชการสอนแบบปกติ”  
ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการคิดวิเคราะห วิชาภาษาไทยของนักเรียน ที่จัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคแบบหมวก 6 ใบมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวากลุมท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังการจัดการเรียนรู โดยใชการคิดเทคนิคแบบหมวก 6 ใบสูง
กวา กอนการจัดการเรียนรู และความสามารถในการคิดวิเคราะห หลังการทดลอง กับนักเรียนกลุมท่ี
จัดการเรียนรูแบบปกติ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวากอนการจัดการเรียนรู  
 วิทยทิชัย  พวงคํา (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน” กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เคร่ืองมือวิจัย 
ไดแก แบบวัดมาตรประมาณคา 5 ระดับ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
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นักเรียน ผลการวิจัยพบวา โมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนไดรับ
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปร 3 ตัว คือ ปจจัยดานคุณลักษณะภายในผูเรียน ปจจัยดานคุณลักษณะ
ผูสอน และปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอก และไดรับอิทธิพลทางออมจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ภายนอกสงผานปจจัยดานคุณลักษณะภายในผูเรียน โมเดลเชิงสาเหตุความสามารถในการคิด
วิเคราะหของนักเรียนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานคุณลักษณะภายในผูเรียนมากกวาปจจัยดานคุณลักษณะผูสอน
และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ตัวแปรปจจัยดานคุณลักษณะภายในผูเรียนที่มีน้ําหนักองคประกอบมาก
ที่สุด คือ เจตคติตอการเรียน 
 ทิพอาภา ฉิมสุวรรณ (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยและความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานกับการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา” ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานกับกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปาไมแตกตางกันจากการสังเกตพบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีความกระตือรือรน และ
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนรูเปนอยางดี ในการศึกษาคนควาหาขอมูล การทํางาน
รวมกับเพื่อน การแสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห การสรางองคความรูดวยตนเอง การ
แสดงผลงานที่สรางความภูมิใจใหกับนักเรียน บรรยากาศสนุกสนาน นักเรียนยอมรับฟงความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม โดยเฉพาะเม่ือมีการนําเสนอผลงานของแตละ
กลุมแลกเปลี่ยนกัน 
    

 6.1.3 งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 กันทิมา  เอมประเสริฐ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรู
โดยใชโครงงานในระดับประถมศึกษา” กลุมตัวอยาง เปนครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี งานวิจัยเปนการวิจัยและพัฒนาโดยดําเนินการ  4 ขั้นตอน คือ 1) 
สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 2) พัฒนาคูมือ 3) ทดลองใชคูมือ 4) ประเมินผลและปรับปรุงคูมือที่พัฒนา 
ผลการวิจัย พบวา  คูมือการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานในระดับประถมศึกษา ประกอบดวยคํา
ชี้แจง การใชคูมือ วัตถุประสงค หลักการ แนวการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน แนวทางการ
ประเมินผลเรียนรู และเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรู  ซึ่งแนวการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
แบงเปน 4 ระยะ คือ 1) เตรียมวางแผน 2) เร่ิมโครงงาน 3) พัฒนาโครงงาน และ4) สรุปและอภิปราย
ครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานหลังจากอานคูมือและปฏิบัติตามขั้นตอน ทั้งยังสามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 

บูรณาการการเรียนรูทุกกลุมประสบการณเขาไวในโครงงาน ครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานไดทุกระดับชั้น และทุกกลุมประสบการณตามเกณฑที่กําหนด 
 ศรีพัตรา  ยิ้มเจริญ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชโครงงานการแปรรูปผลไมทองถิ่นสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา”  โดยเนนกิจกรรม
ใหนักเรียนปฏิบัติและศึกษาคนควา โดยการนําผลไมทองถิ่นมาแปรรูป ผลการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน ผลการวิจัย พบวา   ไดรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามข้ันตอนโครงงาน และการแปรรูปผลไมทองถิ่นในลักษณะของโครงการ สอนโดย
ใชแผนการสอน 8 แผน โดยมีองคประกอบสําคัญ ไดแก หลักการ จุดประสงค เนื้อหา  กิจกรรมการ
เรียนการสอน และการประเมินผล โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกอน
ดําเนินการ 2) ขั้นดําเนินการ และ3) ขั้นสิ้นสุดการดําเนินการ  ผลการวิจัย พบวา  ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในการเรียนสามารถปฏิบัติโครงงานไดโดยไดโครงงานการแปรรูปผลไมในทองถิ่น 5 

โครงงานและปฏิบัติไดถูกตองตามข้ันตอนของการทําโครงงาน ผูเรียนมีความพอใจในการเรียนการ
สอนโดยใชโครงงานการแปรรูปผลไม 
 สามารถ เติมประยูร (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6” ดวยวิธีสอนแบบโครงงาน โดยใชวิธี
สอน 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นใหความรูเกี่ยวกับโครงงาน 2) ขั้นคิดและเลือกหัวขอ 3) ขั้นวางแผน
การทําโครงงาน 4) ขั้นปฏิบัติการ 5) ขั้นสรุปและอภิปรายผล 6) ขั้นแสดงผลงาน ผลการวิจัย พบวา 
ผลการเรียนรูภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยผลการเรียนรูหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน  ผลการเรียนรูเมื่อพิจารณา
รายทักษะพบวา ทักษะการฟง การพูด การเขียน กอนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงานม
ความแตกตางกัน สวนทักษะการอาน พบวาไมแตกตางกัน และผูเรียนมีความคิดเห็นวาการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบโครงงาน  เปนประโยชนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได นอกจากน้ีผลการประเมินโครงงานของผูเรียน พบวา ผูเรียนสามารถทํางานได
ถูกตองตามเน้ือหา มีการวางแผนการดําเนินงานไดเรียนรูจากการทํางานกลุม  
  ทิพวรรณ  ชุมเช้ือ (2548: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัย 
พบวา  แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานท่ี
พัฒนาข้ึนจํานวน 6 แผน คือ 1) รูจักกับโครงงาน  2) ประตูสูโครงงาน 3) ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) กิจกรรมโครงงาน 1  5) กิจกรรมโครงงาน 2  และ 6) การนําเสนอผลงานที่ภูมิใจ  ผลการเรียนรู
เร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอนโดยวิธีสอนแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
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คะแนนหลังการเรียนดวยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกวากอนเรียน นักเรียนมีความสามารถในการทํา
โครงงานอยูในระดับดี  สามารถกําหนดปญหา และต้ังสมมติฐาน สามารถทําโครงงาน มีการ
ดําเนินงานเปนขั้นตอน สรุปผล และสามารถนําเสนอผลงานได และนักเรียนเห็นวาวิธีสอนแบบ
โครงงานทําใหไดศึกษาคนควา มีการปฏิบัติจริง สนุก และมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู 
            ราตรี  ทองสามสี (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “โจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยวิธีสอนแบบโครงงาน”   กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม    ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองโจทย
ปญหาคณิตศาสตร โดยวิธีสอนแบบโครงงานท่ีพัฒนาข้ึน จํานวน 5 แผนคือ 1)โจทยปญหาการบวก
และการลบ 2) โจทยปญหาการคูณ 3) โจทยปญหาการหาร 4) โจทยปญหาการคูณและการหาร 5) 
โจทยปญหาการบวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเทากับ 87.36/83.06  ผลการเรียนรูเร่ือง
โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยวิธีสอนแบบโครงงานกอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกันคะแนน
หลังการเรียน โดยวิธีสอนแบบโครงงานสูงกวากอนการเรียน สามารถในการทําโครงงาน
คณิตศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับคุณภาพพอใช  และนักเรียนเห็นดวยตอวิธีสอนแบบโครงงาน
อยูในระดับมาก มีความเห็นวาวิธีสอนแบบโครงงาน ชวยสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
สามารถดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไวไดฝกความเปนผูนํา แสดงความคิดเห็นและสามารถ
นําเสนอขอมูลได และสามารถนําไปใชในชีวิตจริงและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง 

 ราวัลย  ชูชาติวรรณกุล (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “ผลการสอนที่เนนการพัฒนาการคิด
ตอความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโปงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดลําปาง” กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 จากการเปรียบเทียบความสามารถทางการคิดอยางมีวิจารณญาณหลังเรียน เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูที่เนนวิธีสอนเพื่อพัฒนาการคิดในวิชาภาษาไทย แผนการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ ในวิชาภาษาไทยและแบบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณตาม
แนวคิดทฤษฎีนอรริสและเอนนิส ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาการคิดมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งน้ีเพราะแผนการจัดการเรียนรูสราง
ขึ้นตามข้ันตอนของวิธีการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม ไดเพิ่มการตั้งคําถามท่ีเนนลักษณะการคิด 
อยางมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ของกลุมทดลองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยครูคอยสังเกตการณ
และอํานวยความสะดวกและกระตุนใหนักเรียนไดคิด ทําใหผูฝกมีความคลองและสามารถทําได
ดีกวาผูที่ไมไดรับการฝกตามทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดตเกี่ยวกับกฎแหงการฝก (Law of 
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 สมร  เจนจิจะ  (2549: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ือง “การใชรูปแบบการเรียนรูแบบโครงงาน
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาศิลปะการใชภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” กลุมประชากร คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เรียนวิชา 067711 การพัฒนาศิลปะการใชภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546  เคร่ืองมือ 
ไดแก แบบวัดพัฒนาการดานศิลปะการใชภาษาไทย แบบสํารวจขอบกพรองในการใชภาษาไทย 
และแบบประเมินการทําโครงงาน ผลการวิจัยพบวา หลังการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงาน นักศึกษามีระดับการพัฒนาศิลปะการใชภาษาไทยสูงข้ึนจากเดิม ผลการประเมิน
สภาพจริงจากระดับคุณภาพการทําโครงงานสวนใหญอยูในระดับดีพอใช นักศึกษาสวนใหญพึง
พอใจในผลการพัฒนา สามารถนําไปสรางสรรคผลงานที่นาภาคภูมิใจ 
 นัยนา จันทมิตร (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “ผลการสอนแบบกิจกรรมโครงงานในวิชา
ภาษาไทยท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียน”โดยเปรียบเทียบระหวาง
กลุมท่ีเรียนแบบกิจกรรมโครงงานกับกลุมท่ีเรียนตามคูมือครู พบวาการเรียนโดยใชกิจกรรม
โครงงานตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียน สามารถเรียนไดทั้งรายคนและรายกลุม ถาเปนราย
กลุมจะตองแบงความรับผิดชอบใหชัดเจน การเรียนรายกลุมจะไดผลงานที่หลากหลายดีกวาแตกลุม
ตองไมมากนัก ผูวิจัย ไดแบงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมโครงงานภาษาไทยมี   6  

ขั้นตอนคือ  1) การกําหนดหัวขอที่จะศึกษา  2) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ  3) การเขียนเคาโครง
ของโครงงาน  4) การปฏิบัติโครงงาน  5) การเขียนรายงาน  และ 6) การแสดงผลงาน  
 ปฏิญญา โกศลสิริพจน (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การวิจัยและพัฒนากิจกรรมและ
เทคนิคการประเมินความตองการจําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน” โดยศึกษา
กับครูกรณีศึกษา จํานวน 2 คน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 5 โรงเรียนปทุมคงคา 59 คน 
เคร่ืองมือที่ใช ไดแก การประชุมกลุม การสังเกต การสัมภาษณ และแบบประเมิน ผลการวิจัยพบวา 
กิจกรรมการประเมินความตองการจําเปน มี 6 ดาน ไดแก 1) ดานความสามารถในการทําโครงงานท่ี
มีอยูเดิม 2) ดานการเลือกประเด็นการศึกษา 3) ดานการวางแผนการทําโครงงาน 4) ดานการ
ดําเนินการทําโครงงานตามแผน 5) ดานการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน และ 6) ดานการเขียนรายงาน
โครงงานและการนําเสนอ สวนเทคนิคการประเมินความตองการจําเปน มี 2 ประเภท คือ 1) เทคนิค
การสํารวจ และ 2) เทคนิคกระบวนการกลุม หลังการใชกิจกรรมและเทคนิคความตองการจําเปน
พบวานักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการทําโครงงานสูงกวาเดิม ครูและนักเรียนตางมีความพึง
พอใจตอกิจกรรมและเทคนิคความตองการจําเปนสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

 รุงนภา สรรคสวาสดิ์ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนาความสามารถในการทํา
โครงการเร่ืองการดํารงชีวิตและครอบครัวดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน” ประชากรไดแก 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแมพระประจักษ ภาคเรียนท่ี 2 ป 2549 เคร่ืองมือ ไดแก
แผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการทําโครงงานอยูในระดับพอใช ความสามารถในการต้ังช่ือโครงงานอยูใน
ระดับสูงและการสรุปผลการศึกษาอยูในระดับตํ่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูสูงกวากอน
เรียน ความคิดเห็นของนักเรียนสวนใหญเห็นดวยมากที่สุดในดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 

 วรรณวิไล หงษทอง (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “การพัฒนากระบวนการทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน” กลุมตัวอยาง 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนคลองตนไทร (สุขลอมอุทิศ) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2551 ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูสาระเรขาคณิต คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอน
การจัดการเรียนรู ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบโครงงานโดย
ภาพรวมอยูในระดับสูง ความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ทั้งสามดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรม ประโยชนที่ไดรับ และบรรยากาศในการ
เรียนรู เรียงตามลําดับ 

 สํานวน คุณพล (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง “ผลของการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ
โครงงานในวิชาวิทยาศาสตรที่มีตอความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต” กลุมประชากรไดแกนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต  ปการศึกษา 2551 จํานวน 2 หองเรียน 
เคร่ืองมือที่ใชคือแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดสังเคราะห ที่มีคาความเช่ือถือ .83 
ผลการวิจัยสรุปไดวา  นักเรียนท่ีไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและสังเคราะหสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 70  นักเรียนท่ีไดรับการจัด
กระบวนการเรียนรู แบบโครงงานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และสังเคราะหสูงกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา  การจัดกระบวนการเรียนรูแบบโครงงานใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรเปนขั้นตอนการใหนักเรียนคิดวิเคราะห ดังน้ี ขึ้นที่ 1 การเลือกประเด็นศึกษา
นักเรียนจะฝกวิเคราะหเนื้อหา ความสัมพันธ หลักการ ขั้นท่ี 2 การวางแผน เขียนเคาโครง ขั้นท่ี 3 
การดําเนินการทําโครงงาน คิดวิเคราะห ความสัมพันธของขอมูล หลักการ เพื่อเชื่อมโยงขอเท็จจริง 
นํามาสรุปผล ขั้นท่ี 4 การเขียนรายงาน วิเคราะหรูปแบบในการนําเสนอผลงาน อีกทั้งวิเคราะห
ความสัมพันธและเช่ือมโยงขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนท่ี 3 เพื่อนํามาทํารูปเลมรายงาน
โครงงาน ขั้นท่ี 5 การนําเสนอผลงาน นักเรียนจะไดฝกการคิดวิเคราะห หลักการเพ่ือหารูปแบบที่
เหมาะสม ในการนําเสนอผลงาน มีการเตรียมการนําเสนอผลงานโดยจําแนกแยกแยะเอาเฉพาะสิ่งท่ี
สําคัญมานําเสนอตั้งแตขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 
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 ผลจากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการฟงและดู การคิดวิเคราะห  และการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงานดังที่ไดนําเสนอขางตนน้ัน  สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนมีความสามารถในการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อพัฒนาไปสูการคิดอยางมีวิจารณญาณ
นั้น เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยเฉพาะ
รายวิชาภาษาไทยซึ่งครูสามารถทําไดหลายวิธี การพัฒนาความสามารถดานการคิดวิเคราะหโดยใช
สื่อวีดิทัศนที่มีเนื้อหาใกลตัวนักเรียนทําใหนักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือรนในการรวม
กิจกรรม  การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนวิธีหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะได
พัฒนาการเรียนรูในรูปแบบท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจระดับสูงแลว  ยังสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรคจากการไดปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถสรางองคความรู
ใหมไดดวยตนเอง นักเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน การไดแสดงผลงานสรางความ
ภาคภูมิใจใหกับนักเรียน มีบรรยากาศเรียนรูสนุกสนาน การฝกฝนการทํางานอยางเปนระบบแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันอยางมีคุณภาพอีกดวย        
 

6.2  งานวิจัยตางประเทศ  

 วอรด (Ward 1980, อางถึงใน ปรียานุช สถาวรมณี 2547: 25) ไดศึกษาผลของความกังวล
ในการเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชเนื้อหาตางกัน ผานอุปกรณคอมพิวเตอร ในวิชาเลข 
ภาษา และการดูแลปฏิบัติภายใน เพ่ือศึกษาเน้ือหา ผลงาน และระดับความกังวล ผลการศึกษาพบวา 
ปฏิสัมพันธระหวางสาระท่ีไดรับ และภาวะความกังวลผานคอมพิวเตอร มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .025 การเรียนรูทักษะการคิดวิเคราะห เนื้อหา และความกังวลมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .025  

 มอนเรย (Monrey 1987, อางถึงใน วิทยทิชัย พวงคํา 2551: 37) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห ความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากกลุมตัวอยางนักเรียนระดับ 9 -12 จํานวน 200 คน โดยใชแบบวัดความสามารถในการคิดของ  
วัตสัน และกลาสเซอร (Watson – Glaser) และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ Lawa tests of 

Educational Development พบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหวิจารณมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและความสัมพันธของชั้นเรียน  
 แซมส (Sams 2004, อางถึงใน วิทยทิชัย พวงคํา 2551: 119) ไดศึกษาวิธีสอนไวยากรณ
เพื่อใหนักเรียนคิดวิเคราะหและเขียนอธิบายได โดยใหนักเรียนวิเคราะหประโยคผานกระบวนการ
ตั้งคําถาม ผลการทดลองพบวาการสอนดวยวิธีนี้ ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห
เพิ่มขึ้นและนักเรียนสามารถเขียนอธิบายข้ันตอนในรูปแบบของแผนภาพได  
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 ลัมพคิน (Lumpkin 1991, อางถึงใน สํานวน คุณพล 2551: 43) ศึกษาผลการสอนทักษะ
การคิดวิเคราะห ที่มีตอความสามารถดานการคิดวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทน
ในเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 ผลการศึกษาพบวา เมื่อไดสอนทักษะการ
คิดวิเคราะหแลว นักเรียนเกรด 5 และเกรด 6 มีความสามารถการคิดวิเคราะหไมแตกตางกัน  
นักเรียนเกรด 5 ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนใน
เนื้อหาวิชาไมแตกตางกัน สวนนักเรียน เกรด 6 ที่เปนกลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคงทนในเนื้อหาวิชาสูงกวากลุมควบคุม 
 ฟลลิป นอรวิน ชิลเดรส (Philip Norvin Childress 1983: Abstract) ไดศึกษาผลของการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรตอการพัฒนาการทางปญญาของเด็กวัยรุน ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เลือกเรียนวิชาเคมี จํานวน 73 คน จาก 12 เขตการศึกษา  ทําการศึกษาโดย
แบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม กลุมท่ี 1 นักเรียนตองทําโครงงานวิทยาศาสตร กลุมท่ี 2 นักเรียนเลือก
จะทําหรือไมทําโครงงานวิทยาศาสตรก็ได กลุมท่ี 3 นักเรียนไมตองเลือกทําโครงงานวิทยาศาสตร 
ผลการวิจัยพบวา พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต นักเรียนท้ัง  3 กลุม หลังจากผานการทดลอง
นาน 9 สัปดาห ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสวนรวม 
นักเรียนทําโครงงานมักเขาไปรวมมากท่ีสุด นอกจากน้ีการวัดโดยใช แบบทดสอบการคิดเชิง
ตรรกศาสตร พบวา นักเรียนที่ทําโครงงานวิทยาศาสตรมีระดับการพัฒนาการทางสติปญญาตาม
ขั้นตอนการเรียนรูตามทฤษฎีเพียเจตสูงจากเดิมมากท่ีสุด 

 เมสัน (Mason 1991: Abstract) ไดทําวิจัยเร่ือง “การศึกษาประสิทธิภาพของโครงงานท่ีครู
เปนผูริเร่ิมและนักเรียนเปนผูริเร่ิม” กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 7 และ8 ของโรงเรียนมัธยมใน
เมืองออตตาวา จํานวน 285 คน ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ี 1 ครูเปนผูกําหนด
โครงงานใหนักเรียนทํา กลุมที่ 2 นักเรียนเปนผูเลือกทําโครงงานเอง และ กลุมที่ 3 กลุมควบคุมท่ีไม
ตองทําโครงงาน ใชเวลาในการดําเนินการทดลอง 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตรของนักเรียน 3 กลุม ไมแตกตางกัน 2) การทําโครงงานวิทยาศาสตรมีผล
ทางบวกเล็กนอยตอเจตคติทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชาย และ 3) โครงงานวิทยาศาสตรที่ครูเปน
ผูกําหนดใหนักเรียนทํามีความสําเร็จและสมบูรณมากกวาโครงงานท่ีนักเรียนเลือกทําเอง 

 คราจชิค และคณะ (Krajcik and others 1944: Abstract) ไดศึกษารูปแบบความชวยเหลือ
ของครูมัธยมศึกษาตอนตนในการดําเนินงานโครงการนักเรียน พบวาการสอนแบบโครงงานไดมี
การนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูในสภาพหองเรียนที่แตกตางกัน โดยนักเรียนจะเปนผูดําเนินการ
ศึกษาคนควาจากเร่ืองท่ีตนเองสนใจ และดําเนินการโดยการคนควา ปรึกษาและใชเทคโนโลยี 
ผูสอนจําเปนตองชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน และตองประสานงานเพ่ือขอความรวมมือ ความ
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ชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทั้งในดานเนื้อหาและเทคโนโลยี เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณา
โครงการของนักเรียน สําหรับนักเรียนจะวางแผนโครงงานตามความคิดและประสบการณ ซึ่งจะมี
การรวมมือกันเอง เมื่อประสบปญหาหรือเมื่อโครงการมีความสัมพันธกับโครงงานของผู อ่ืน 
ลักษณะการสอนโครงงาน ความรวมมือ การใหความชวยเหลือ  การดําเนินงาน และผลท่ีไดรับจาก
โครงงานเปนการพัฒนาความคิดรวบยอดและมนุษยสัมพันธทางวิชาการของนักเรียนไดเปนอยางดี 

 เมเยอรและคณะ (Meyer and others 1997: Abstract) ไดศึกษาพฤติกรรมการทําโครงงาน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาพฤติกรรมของนักเรียนมี  3 รูปแบบ  คือ 
ลมเหลว ตองปรับปรุง และปฎิบัติได โดยแบงนักเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุมเฉ่ือย กับกลุม
กระตือรือรน พฤติกรรมของนักเรียนกลุมท่ีกระตือรือรนจะสามารถยอมรับกับความลมเหลว ทั้งน้ี
เนื่องจากไดตั้งจุดประสงคในการเรียนรูไวสูงกวาความสามารถของตนเอง ซึ่งจําเปนตองใชขอมูล
สนับสนุนมาก สําหรับนักเรียนในกลุมเฉ่ือยมีพฤติกรรมไมยอมรับความลมเหลว  โดยต้ัง
จุดประสงคในการเรียนรูตํ่า มีการวิเคราะหและประมวลผลจํานวนนอย 

 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ ทําใหไดขอสรุปวา การคิดวิเคราะหมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสัมพันธของชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะหทําใหนักเรียนเกิดความคงทนในเนื้อหาวิชา การสอนเพ่ือพัฒนาสติปญญานั้น
สามารถทําไดหลายวิธี   การทําโครงงานมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาสติปญญาและ
ความสามารถของเด็กวัยรุน ทําใหรูจักพฤติกรรมของนักเรียน พัฒนาความคิดรวบยอดและมนุษย
สัมพันธทางวิชาการของนักเรียนไดเปนอยางดี  นักเรียนไดฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน และเปน
การบูรณาการความรูความคิดกับชีวิตประจําวัน ทําใหสามารถแกปญหาในชีวิตประจําวันไดดวย       

  

 โดยภาพรวมของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
รวมทั้งหมด 5 ประเภท  ไดแก  1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  2) หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ทั้งสองหลักสูตรน้ีไดใชเปนแนวทางในการออกแบบการ
เรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาไทย 3) การคิดวิเคราะห โดยใชทฤษฏีการคิดอยางมีวิจารณญาณ
ตามแนวคิดของนอรริสและเอนนิส เฉพาะขอท่ีเกี่ยวของกับการคิดวิเคราะหเปนแนวทางในการ
ประเมินการพัฒนาผลการเรียนรูจากการฟงและดู  4) การจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา  ซึ่งประกอบดวยเร่ืองการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เทคนิคการพัฒนาทักษะ
การคิด และการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  และ 5) งานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งมีทั้งงานวิจัยในประเทศ 

และตางประเทศ   การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของดังกลาวทําใหไดรับความรูและความคิดพ้ืนฐานท่ี
เปนประโยชนยิ่งตอการวิจัย และชวยใหงานวิจัยนี้ขยายแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงานใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน” นี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 

research)  ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (pre-experimental research)  แบบ
หนึ่งกลุม-สอบกอนและหลังเรียน (one group pretest-posttest design) โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการดําเนินการวิจัย  ดังน้ี 
 

1. การดําเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจึงกําหนด
รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยไว  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย   
  เปนการจัดเตรียมโครงการวิจัยเพื่อใหเกิดระบบการดําเนินการตามโครงการ  โดย
การศึกษาเอกสาร  ตํารา  วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การพัฒนาและการปรับปรุง
เคร่ืองมือและเสนอขอความเห็นชอบโครงการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย    
  เปนขั้นการทดลองเก็บขอมูลจากเคร่ืองมือที่ไดรับการพัฒนาจากข้ันตอนที่ 1  แลว
นําไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไวเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล  นํามาตรวจสอบความถูกตอง  
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย   
  เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย   เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตองเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเสนอแนะ  และสงรายงานผลการวิจัยแบบสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2553  จํานวน 4 หองเรียน จํานวน
นักเรียน 240 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี   ไดจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1  โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย  สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ดวยวิธี
สุมอยางงาย (simple random sampling) โดยการสุมหองเรียน 1 หอง จํานวนนักเรียน  60  คน 
 

 ตัวแปรท่ีศึกษา  
 ตัวแปรตน (independent variables)  ไดแก การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 ตัวแปรตาม (dependent variables)  ไดแก   1) ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิด
วิเคราะห  2) ความสามารถในการทําโครงงาน  และ3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

 

 เน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรูที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   สาระท่ี 3  เฉพาะเร่ืองการฟงและดู  มาตรฐาน ท 3.1   เฉพาะ
ความสามารถในการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  หนวยการเรียนรูเร่ือง การวิเคราะหเร่ืองที่ฟงและดู  
โดยเลือกศึกษาเฉพาะการฟงและดูโฆษณาจากสื่อวีดทิัศน  

 

 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 
 ผูวิจัยไดกําหนดเวลาในการทดลอง  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  ระหวางเดือน 
พฤศจิกายน - เดือนธันวาคม พ.ศ.2553  เปนเวลา 6 สัปดาห สัปดาหที่ 1-5 ทํากิจกรรมสัปดาหละ 3 
ชั่วโมง สัปดาหที่ 6 ทํากิจกรรม 2 ชั่วโมง รวม 17 ชั่วโมง 
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3. แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (pre experimental research) แบบหน่ึงกลุม-สอบกอนและ
หลังเรียน (one group pretest-posttest design) (Tuckman 1999: 160) ดังนี ้
 

 

 

 

แผนภาพที่  5  แสดงแบบแผนการวิจัย 
 

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

 O1 หมายถึง  การทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหกอนเรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 X  หมายถึง  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 O2  หมายถึง  การทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหหลังเรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 1.  แผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน จํานวน 9 แผน ใชเวลา 17 ชั่วโมง เปน
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  หนวยการเรียนเร่ืองพัฒนาทักษะทางภาษา 
เร่ืองการวิเคราะหเร่ืองท่ีฟงและดู  โดยใชสื่อวีดทิัศนโฆษณา   

 2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบท่ี
ประยุกตใชทฤษฎีการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของ นอรริส และเอนนิส (Norris and Ennis 1989: 55)  
ซึ่งประเมินความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ รวม 5 ดาน  ไดแก  1) ความกระจางชัด
เบื้องตน  2) การใหเหตุผลสนับสนุน 3) การสรุปอางอิง  4) ความกระจางชัดข้ันสูง  และ5) การใช
ยุทธวิธีและกลยุทธ  ในการดําเนินการคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดการประเมินความสามารถ
พื้นฐานดังกลาวมาเพียง 3 ดานแรก คือ 1) ความคิดกระจางชัดเบ้ืองตน  2)  การพิจารณาขอมูล
สนับสนุน และ3) การสรุปอางอิง ซึ่งสอดคลองกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน มาตรฐานและ

O1       x       O2 
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ตัวชี้วัดแกนกลาง สาระที่ 3 การฟง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 ของสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย. 2551: 42-43)  โดยผูวิจัยนํามาสรางเปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการฟง
และดูเชิงคิดวิเคราะห จํานวน 1 ฉบับ  เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ   

 3.  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน  กําหนดหัวขอในการประเมิน ดาน
กระบวนการทํางาน ประกอบดวย ประเด็นการประเมิน 3 ดาน คือ 1) การวางแผนการทํางาน                
2) กระบวนการทํางาน และ 3) ผลงานและการนําเสนอ   

 4.   แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
จํานวน 1 ฉบับ ทั้งหมด 16 ขอ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 3 ระดับ 
คือ  เห็นดวยมาก   เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  จํานวน 15 ขอ ซึ่งถามใน 3 ประเด็น คือ 1) 
กิจกรรมการเรียนรู  2) บรรยากาศในการเรียนรู และ 3) ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  ตอนท่ี 2 
คือ ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 

5. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 9 แผน รวม 17 ชั่วโมง  ซึ่ง
มีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 
  1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห
สาระและมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  วิเคราะหตัวชี้วัดช้ันปและสาระการเรียนรู
แกนกลางสาระการเรียนรูภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จัดทําคําอธิบายรายวิชา  กําหนด
หนวยการเรียนรู  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

  1.2  การออกแบบหนวยการเรียนรู (unit plan) และแผนการจัดการเรียนรู (lesson 

plan) กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู กําหนดหลักฐานโครงงาน  การวัดและประเมินผลและการ
วางแผนการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดในตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12  แสดงการออกแบบหนวยการเรียนรู เร่ืองการวิเคราะหวิจารณเร่ืองที่ฟงและดู 
 

แผน 
ท่ี 

มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

การ 
ประเมินผล 

 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ 
แหลงเรียนรู 

จํานวน
ชั่วโมง 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

ชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 2 
ท 3.1 / 
ม.2/2 

ม.2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบ     
กอนเรียน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
การประเมิน 
ระยะท่ี1 
เร่ิมตน
โครงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

1. ใหความรูพื้นฐานการทําโครงงาน 
2. กําหนดขอตกลง และแจงเกณฑ
การประเมิน 

3. ศึกษาตัวอยางโครงงานท่ีครูนํามา
แสดง 

4.อภิปรายลําดับขั้นการเรียนรูแบบ
โครงงาน 6 ขั้น 
5.ทดสอบความสามารถการฟงและดู
โฆษณาเชิงคิดวิเคราะหกอนการ
จัดการเรียนรู 
6. ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนว
ทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
7. สาธิต และฝกความสามารถในการ
ฟงและดูสื่อโฆษณาเชิงคิดวิเคราะห 3 
ดาน 

8.ทําเคาโครงโครงงาน 
9. ฝกวิเคราะหสื่อโฆษณาที่เสนอจุด
ขายเก่ียวกับผลิตภัณฑโดยตรง 
10. ฝกวิเคราะหสื่อ โฆษณาที่เสนอ
จุดขายโดยใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

 11. ฝกวิเคราะหสื่อโฆษณาที่เสนอ
จุดขายโดยสรางบทละคร 

 12. ฝกวิเคราะหสื่อโฆษณาที่เสนอ
จุดขายโดยการสาธิต 

แบบทดสอบ 

วีดิทัศนโฆษณา 
ใบความรู 
ตัวอยางโครงงาน
 

 

 

แบบทดสอบ 
 

 

ใบความรู 
 

ใบกิจกรรม 
 

 

ใบกิจกรรม 

ใบกิจกรรม 

 

ใบกิจกรรม 

 

ใบกิจกรรม 

 

ใบกิจกรรม 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1  
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แผน 
ท่ี 

มาตรฐาน 
/ตัวชี้วัด 

การ 
ประเมินผล 

 

กิจกรรมการเรียนรู สื่อ/ 
แหลงเรียนรู 

จํานวน
ชั่วโมง 

7 

 

 

 

 8 

 

 

  9 

ชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 2 
ท 3.1 / 
ม.2/2 

ม.2/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมิน 
ระยะท่ี 2 
ระหวางการ
ทําโครงงาน 

 

 

 

การประเมิน 
ระยะท่ี 3 
หลังจาก
โครงงาน
เสร็จสิ้นลง 

 

 

 

 
ทดสอบ    
หลังเรียน 

 12. ฝกวิเคราะหสื่อ โฆษณาที่เสนอ
จุดขายโดยนําบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณมาตอก
ย้ําคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
 13. ฝกวิเคราะหสื่อ โฆษณาที่เสนอ
จุดขายโดยการนําดนตรีนําเสนอสาร
โฆษณา  
14. สรุปผลการเรียนรูเปนรายงาน 

     โครงงานตามข้ันตอนคือ 

   14.1 ขั้นใหความรู 
   14.2 ขั้นเลือกหัวขอ 

   14.3 ขั้นวางแผน 

   14.4 ขั้นลงมือปฏิบัติ 
   14.5 ขั้นเขียนรายงาน 

   14.6 ขั้นนําเสนอผลงานโดยการจัด 
แฟมโครงงาน 

15. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังการ
จัดการ เรียนรู และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ใบกิจกรรม 

 

 

 

ใบกิจกรรม  
 

 

เอกสารตัวอยาง
การเขียนรายงาน
โครงงาน 
 

 

 

  

 

 

แบบทดสอบ   
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

   รวม  17 

 

  1.3  นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลวไปเสนอตออาจารย ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดาน
การวัดและประเมินผล และดานวิธีสอน ตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity)ของแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 9 แผน และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of 

ตารางที่ 12 (ตอ)  

   ส
ำนกัหอ
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item  objective congruence : IOC) โดยทําเปนแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา  ไดคา IOC 

เทากับ 1.00  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก หนา 171) 
  1.4  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีความสัมพันธกันระหวาง ทฤษฎีนอรริส 
และเอนนิส และข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน คัดเลือกสื่อโฆษณาที่ใชประกอบการฝก
และวัดผลการเรียนรูใหนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ปรับใบความรู ใบกิจกรรมใหมีสาระ
กระชับมากข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการจัดการเรียนรู   ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 

  1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว  ไปทดลองใช (try out) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จํานวน 60 คน ที่มิใชกลุมตัวอยางในการวิจัย นําผล
การทดลองไปปรับปรุงแผนการจัดการเ รียนรู ใหสมบูรณ มาก ย่ิง ข้ึนกอนนําไปใชจ ริง  
โดยแสดงตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสัมพันธกับข้ันตอนทฤษฎีของ
นอรริส และเอนนิส 3 ดาน  และจัดหมวดหมูวีดิทัศนสื่อโฆษณาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถของผูเรียนตามลําดับความงายไปหายาก 
  1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง  สรุปข้ันตอน
ในการสรางและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ดังแผนภาพท่ี 6 
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แผนภาพที่ 6  แสดงขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 

 2.  การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  เปน
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ รวม 20 คะแนน กําหนดเกณฑการให
คะแนน คือ ทําถูกไดคะแนนขอละ 1 คะแนน  ขอที่ผิด หรือไมตอบ ให 0 คะแนน   
  ขั้นตอนในการดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถในการฟงและดูเชิงคิด
วิเคราะหดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีดังนี้ 

   2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 และศึกษาทฤษฎีหลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบปรนัย และหลักการ
อางเหตุผล (logic) 

ศึกษาหลักสูตร  ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง คําอธิบายรายวิชา  
เน้ือหา  หนังสือ  เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วิเคราะห เลือก และกําหนดเนื้อหา 
สรางแผนการจัดการเรียนรู 

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ  
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 

ขั้นที่ 1 

 
    
  

ขั้นที่ 2 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู 

 
ขั้นที่ 3 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณกอนนําไปใชทดลอง 

ขั้นที่ 5 

 

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางในการวิจัย ขั้นที่ 6 

ขั้นที่ 4 
   ส
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  2.2  วิเคราะหสาระการเรียนรูแกนกลาง มาตรฐาน ตัวชี้วัด   และคําอธิบายรายวิชา  
โดยพิจารณาใหครอบคลุมเนื้อหา 
  2.3  ศึกษารูปแบบการสรางแบบทดสอบความสามารถดานการฟงและดูเชิงคิด
วิเคราะหจากงานวิจัยตาง ๆ 
  2.4  กําหนดตัวบงช้ีเปนเกณฑในการประเมินความสามารถดานการฟงและดูเชิง
คิดวิเคราะหตามแนวคิดทฤษฎีของ นอรริส และเอนนิส (Norris and Ennis 1989: 55)   โดยเลือก
เฉพาะความสามารถ 3 ดานแรก     
                        
ตารางที่ 13  แสดงเกณฑที่ใชในการประเมินความสามารถดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
 

องคประกอบความสามารถ 
ดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

ตัวบงชี้ความสามารถ 
ดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

จํานวน 
ขอสอบ 

1. ความกระจางชัดเบื้องตน (elementary  

    clarification) 

    1.1 การระบุคําถามตรงประเด็น  
          (focusing on a question) 

 

    1.2 การวิเคราะหการอางเหตุผล  
          (analyzing argument) 

 

    1.3 การถามและตอบคําถามไดชัดเจน 
          และทาทาย (asking and answering  

          question that clarify and  

         challenge) 

 

 

 

1.1  นักเรียนสามารถระบุประเด็นที่เปน 

       เน้ือหาสาระสําคัญหรือปญหาไดอยาง 

       ถูกตอง 

1.2  นักเรียนสามารถจําแนกประเด็นที่มี 
 ความคิดเห็นอางเหตุผลโตแยง หรือ     
ขัดแยงไดอยางถูกตอง 

1.3  นักเรียนสามารถต้ังประเด็นปญหาหรือ 

       คําถาม และสามารถแสวงหาคําตอบได 
       อยางชัดเจนและทาทาย 

7 
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ตารางที่ 13  (ตอ) 

องคประกอบความสามารถ 
ดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

ตัวบงชี้ความสามารถ 
ดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

จํานวน 
ขอสอบ 

2. การใหเหตุผลสนับสนุนทั่วไป      

    (basic support) 

    2.1  การพิจารณาความนาเช่ือถือของ 

           แหลงขอมูล  (judging the  

          credibility of a source) 

    2.2  การสังเกตและตัดสินขอสังเกต  
           (making and judging  

           observations) 

 

 

 

2.1 นักเรียนสามารถตัดสินความนาเชื่อถือของ 

      แหลงขอมูลและสถานการณตางๆ ไดอยาง 

      ถูกตอง 

2.2 นักเรียนสามารถต้ังขอสังเกต และ 

      สามารถวินิจฉัยขอสังเกตของบุคคลที่มี 
      ตอแหลงขอมูลและสถานการณตาง ๆ ได 
      อยางชัดเจน 

7 

3. การสรุปอางอิง (inference)  

    3.1 การนิรนัย (Making and judging  

         deduction) 

    3.2 การอุปนัย (making and judging  

          induction) 

    3.3 การตัดสินคุณคา (making and  

          judging value judgment) 

 

 

3.1 นักเรียนสามารถพิจารณาหลักเกณฑ 
      ตาง ๆ เปนเรื่องเฉพาะได 
3.2 นักเรียนสามารถสรุปวิธีนิรนัยและอุปนัย 

 

3.3 นักเรียนสามารถตัดสินคุณคาของเร่ืองได 
 

6 

 
  2.5  สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการคิดวิเคราะห  จากการฟงและดู 

วีดิทัศนสื่อโฆษณา  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูการคิดอยางมีวิจารณญาณ ตามแนวคิดทฤษฎีของนอรริส
และเอนนิส ดานท่ี 1-3  เปนแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จํานวน 40  ขอ เพื่อคัดเลือกใชจริง 20 ขอ 
ภายหลังการหาคุณภาพของขอสอบแลว ดังรายละเอียดในตารางท่ี 14 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 14  แสดงการวิเคราะหแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห   
 

 
 
 

สาระ 

จํานวนขอของแบบทดสอบ 
 

ความกระจางชัดเบ้ืองตน 
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สนับสนุน 
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การวิเคราะห
เร่ืองท่ีฟงและดู 
 

 

 

2 

 

3 
 

2 

 

4 

 

3 

 

2 
 

2 
 

2 
 

20 

  

  2.6   เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  ตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญ 5  คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ดานการสอน และดานการวัดและประเมินผล 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity)  หาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือการ
วิจัย  (index of item objective congruence: IOC)   ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู ไดคาเทากับ 1.00 

  2.7  ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูการคิดวิเคราะห ตามคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผู เชี่ยวชาญดานการใชภาษากับเหตุผล   ซึ่งผู เชี่ยวชาญมี
ขอเสนอแนะใหปรับขอคําถามและตัวเลือกคําตอบใหเกิดความสอดคลอง ถูกตองตามหลักการอาง
เหตุผล  สัมพันธกับแนวคิดทฤษฎีนอรริสและเอนนิส ผูวิจัยไดปรับปรุงจัดเรียงคําตอบของขอ
คําถามแตละขอใหมีความสั้นยาวตามลําดับ  และนําไปทดลองใช (try out)  กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จํานวน 30 คน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  2.8  นําผลการทดลองจากขอ 2.7  มาวิเคราะหรายขอ  เพื่อหาคุณภาพ ดังนี ้
  2.8.1   ตรวจสอบคาความยากงายของแบบทดสอบปรนัย  ผลปรากฏวา  

แบบทดสอบมีคาความยากงาย เทากับ 0.20 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก เทากับ 0.23 - 0.75      
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก หนา 190) 

   ส
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    2.8.2  ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (reliability)  ของแบบทดสอบปรนัยโดยใช
สูตรคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson KR-20) ผลปรากฏวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่น 0.87   
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก หนา 191) 

   2.9  นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัยกับนักเรียน
กลุมตัวอยาง กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

             สรุป ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   ดังแสดงในแผนภาพที่ 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

แผนภาพที่ 7  แสดงข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  
 

 3.  การสรางแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน     การสรางแบบประเมิน
ความสามารถในการทําโครงงานเพ่ือใชประเมินโครงงานเปนรายกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน มีขั้นตอน ดังนี้ 

ศึกษาหลักสูตร ทฤษฎีหลักการเขียนและการสรางแบบทดสอบ 

วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัด คําอธิบายรายวิชา สาระแกนกลาง  

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 

เสนอแบบทดสอบตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

ปรับปรุงแบบทดสอบแลวนําไปทดลองใช 

นําผลการทดลองมาวิเคราะหรายขอ  หาคาความยากงาย (p) 
อํานาจจําแนก (r) และหาคาความเช่ือมั่น 

ขั้นที่  1 

ขั้นที่  2 

ขั้นที่  3 

ขั้นที่  4 

ขั้นที่  5 

ขั้นที่  6 

  นําแบบทดสอบไปใชเปนเคร่ืองมือในการวิจัย ขั้นที่  7 
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 3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมินความสามารถใน
การทําโครงงาน 

 3.2  วิเคราะหความสามารถในการทําโครงงาน 3 ดาน  คือ 1) การวางแผนการทํางาน  
2) กระบวนการทํางาน  และ 3) ผลงานและการนําเสนอ   
 3.3  นําขอมูลที่ไดจากขอ3.1 และ 3.2 มาสรางแบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงาน โดยแบบประเมินเปนแบบประเมินคา มี 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง ต่ํา  

                3 หมายถึง  ความสามารถสูง 

  2 หมายถึง  ความสามารถปานกลาง 

  1 หมายถึง ความสามารถต่ํา/ปรับปรุง 
 3.4  หลังจากประเมินแลวนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน ซึ่งผูวิจัยไดปรับใชเกณฑแปลความหมายของบุญชม  
ศรีสะอาด (2543: 29) ดังนี ้

 ชวงคะแนน  2.50 – 3.00  หมายถึงความสามารถระดับสูง 
 ชวงคะแนน  1.50 – 2.49  หมายถึง ความสามารถระดับปานกลาง 
 ชวงคะแนน  1.00 – 1.49  หมายถึงความสามารถระดับตํ่า/ปรับปรุง 

      4.  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน  จํานวน  1  ฉบับ  ทั้งหมด  16  ขอ  แบงเปน  2  ตอน  คือ   

 ตอนที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale)  มี  3  ระดับ  คือ เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวย
นอย  จํานวน  15  ขอ  ซึ่งถามใน  3  ประเด็น  คือ  1)  กิจกรรมการเรียนรู   2) บรรยากาศในการ
เรียนรู  และ  3) ประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  โดยกําหนดคาความคิดเห็นดงัตารางท่ี 15 

 

ตารางที่  15  แสดงเกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น 
 

ระดับความคิดเห็น คาคะแนน 
เห็นดวยมาก 

เห็นดวยปานกลาง 

เห็นดวยนอย 

3 

2 

1 
 

ในการใหความหมายของคาเฉลี่ยที่วัดได  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑดังตารางท่ี  16 
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ตารางที่  16  แสดงเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็น 

 

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
2.50-3.00 

1.50-2.49 

1.00-1.49 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยปานกลาง 

เห็นดวยนอย 

 

  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด  พรรณนาเกี่ยวกับขอเสนอแนะ  ความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  จํานวน  1  ขอ  ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  มีดังนี้  
  1.  ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

  2.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 โดย
กําหนดประเด็นคําถามเก่ียวกับ ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงานและดานประโยชนที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
  3.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คนไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
ดานการสอน และดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ของเคร่ืองมือ  ไดคาเทากับ 1.00  (ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวกหนา 177) 
  4.  ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ รวม 5 

คน  

  5.  นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 60 คน ผลปรากฏวา ไดคาความเช่ือมั่น 0.96 (ดัง
รายละเอียดในภาคผนวกหนา 193) 
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ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปไดดังแผนภาพที่  8 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

แผนภาพที่ 8  แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
 
6. การดําเนินการทดลอง  
 ในการดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1.  กอนดําเนินการทดลอง   ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ โดยสรางบรรยากาศ
ในการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  ชี้แจงจุดประสงคและวิธีเรียนดวยการทําโครงงาน  เพื่อให
นักเรียนคุนเคยกับรูปแบบการจัดการเรียนรูที่จะนํามาใชในการทดลอง  ชี้แจงการดําเนินการจัดการ
เรียนรู  การวัดและประเมินผลการเรียนรู    
 2.  ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไวซึ่งมี
รายละเอียดในการดําเนินการดังตอไปน้ี   

 2.1  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรู  โดยใชแบบทดสอบท่ีผูวิจัย
สรางข้ึน  และไดผานการตรวจแกไขจากผูเช่ียวชาญ  ตลอดจนวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือแลว 

 2.2   จัดการเรียนรูแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานท่ีสรางข้ึนซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู  6  ขั้นตอน  โดยผูสอนและผูเรียนมีบทบาท
ตาง ๆ ดังตารางท่ี 17 

 

 

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นใหเหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่   2  

นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
และผูเชี่ยวชาญ  5   คนตรวจสอบเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ    ส
ำนกัหอ
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ตารางที่  17  แสดงการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

ขั้นตอนการ 
จัดการเรียนรู บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน ผลท่ีไดรับ 

ขั้นนํา 
 
 
 
 

1. รวมกิจกรรมการนําเขาสู 
    บทเรียน 

2.  ทดสอบกอนเรียน 
 

 

1. กระตุนความสนใจของผูเรียนโดย 

    การใชคําถามและสื่อคอมพิวเตอร 
    ชวยสอน  เกมตางๆ ชี้แจงกิจกรรมการ 
    เรียนรูและการจัดการเรียนรูแบบ 

   โครงงาน 

2.  แจงเกณฑการประเมินและกําหนด 

     ขอตกลงในการทําโครงงาน 

 

ขั้นสอน 
1. การให 
   ความรู 
   พื้นฐาน 

1. ซักถามขอสงสัย 1. ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทํา 
    โครงงานและหลักการคิดวิเคราะห 
2. กําหนดขอตกลงและแจงเกณฑ 
    การประเมิน 

ผูเรียนมี
ความรู
พื้นฐาน
เกี่ยวกับ
โครงงาน
และคิด
วิเคราะห 

2.  การเลือก 

    หัวขอเร่ือง 

   หรือปญหา 
   ที่จะศึกษา 

1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับ 

    การจัดการเรียนรูแบบ 

   โครงงานและการ 

   ประเมินผลการเรียนรู 
2.  สํารวจความสนใจของ 

    ตนเองโดย 

    2.1  สังเกตและศึกษา 
ขอมูลจากการฟงและดูบท
โฆษณาจากสื่อวีดิทัศนที่ครู
จัดเตรียมไวใหอยาง
หลากหลาย อาทิ โฆษณา
สินคาที่ใชดนตรี โฆษณาที่

1.  กระตุนใหผูเรียนสนใจที่จะทํา
โครงงาน โดยศึกษาจากตัวอยาง 

โครงงาน และใชคําถามกระตุนให
ผูเรียนมองเห็นปญหาหรือเร่ืองที่
นาสนใจสําหรับนําไปใชในการทํา 
โครงงาน 

2.  แนะแนวทางใหผูเรียนรูวิธีการทํา
โครงงานและวิเคราะหเร่ืองที่ฟงและ
ดู 

3.  ใหตัวอยาง และแนะแนวทาง
ชวยเหลือผูเรียนใหสามารถวิเคราะห
เร่ืองที่ฟงและดู สามารถจับประเด็น

ผูเรียนแตละ
คนไดเร่ือง/
ปญหา/หรือ
ประเด็นที่จะ
จัดทําเปน
โครงงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการ 
จัดการเรียนรู บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน ผลท่ีไดรับ 

ใชดารายอดนิยมนําเสนอ 
และวิเคราะหตามประเด็นที่
กําหนด 

     2. 2  คิดเชื่อมโยงจาก
เร่ืองที่เรียนปกติวามี
โฆษณาใดบางที่ตองการจะ
ศึกษาตอเน่ือง 

และเลือกเร่ืองที่ตนเองสนใจที่จะรู
เพิ่มขึ้นไดมากข้ึน เพื่อจัดทําเปน
โครงงานรวมกับผูเรียนวางแผน
กําหนดเร่ืองตามรูปแบบ web หรือ 

mind  map 

 

 

     2.3  รวมอภิปรายและ
สนทนากับผูสอนและเพื่อน 
เพื่อหาหัวเร่ืองหรือประเด็น 
ปญหาที่จะศึกษา  เมื่อได
ตัดสินใจแลววาจะศึกษา
เร่ืองใด  พยายามคนควา
ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะ
ศึกษาเพ่ิมเติม 

อภิปราย ซักถาม  

3.  การ
วางแผน 

   3.1  การ
กําหนด
จุดประสงค/
จุดมุงหมาย
การศึกษา 
 

3.2 การ
กําหนดวิธี
การศึกษา 

1.  คิดทบทวน ไตรตรอง
หาเหตุผลประกอบการ 

ตัดสินใจวา  “ตองการ
อะไรจากการทําโครงงาน
คร้ังนี้” 

2.  เขียนสิ่งที่ตนเอง
ตองการพูดคุยกับเพื่อน
เพื่อใหเกิดความม่ันใจ
ยิ่งข้ึน 

 3.  คิดตอเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 2.1  วาจะคิด
วิเคราะหบทโฆษณาท่ี
เลือกแลวไดอยางไร  โดย  

1.  ใชคําถามใหผูเรียนคิดถึงความ 

ตองการหรือประเด็นที่ตองการศึกษา 
จากเร่ืองที่เลือกไดแลว 

2.  ใหความคิดเห็นเร่ืองความเปนไป
ไดโครงงานของผูเรียนและใหความ 

คิดเห็น  เสนอแนะใหคิดอยาง
รอบคอบ 

3.  กระตุน/สงเสริม/ใหคําปรึกษาใน
การ 

  3.1  คิดวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย 

  3.2  เลือกวิธีการศึกษาท่ีสามารถทํา
ได 
  3.3  จัดทําโครงรางของโครงงาน 

จุดประสงค
ของ
โครงงาน 

ตารางที่  17 (ตอ)   
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ำนกัหอ
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ขั้นตอนการ 
จัดการเรียนรู บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน ผลท่ีไดรับ 

    3.1  ถามตัวเองวาการ
วิเคราะหคือการกระทํา
อยางไร มีวิธีใดบางท่ีจะ
วิเคราะหบทโฆษณาได
ถูกตอง 

    3.2  เลือกวิธีการศึกษา
หาคําตอบท่ีเหมาะสมและ
สามารถทําใหไดใน
ขอจํากัดที่มีอยู 

4.  เตรียมการประสานงานเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการศึกษาตาม
ขั้นตอนของโครงงาน 

3.  การ
วางแผน 

   3.1  การ
กําหนด
จุดประสงค/
จุดมุงหมาย
การศึกษา 
3.2 การ
กําหนดวิธี
การศึกษา 

   3.3  กําหนดข้ันตอน
หรือวิธีการศึกษา  
ระยะเวลาศึกษาแหลง
ความรูที่เกี่ยวของ   วิธีการ
ที่จะศึกษาจากแหลง
ความรูตางๆ  วิธีการ
นําเสนอผลงาน 

4.  นําขอมูลตั้งแตขั้นตอน
ที่ 1-2  มาเรียบเรียงจัดทํา
โครงงาน 

ใหคําแนะนําชี้แนะ  

4.  การลงมือ 

     ปฏิบัต ิ
1.  ลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนด 

2.  บันทึกขอมูลทุก
ขั้นตอน 

3.  ปรึกษาหารือกับเพ่ือน
หรือครูเปนระยะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
4.  รวมกันสรุปผลการ
ปฏิบัติตามโครงงาน 

1.  สังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ผูเรียน 

2.  ใหความชวยเหลือหรือชวย
แกปญหาเมื่อจําเปน 

3.  ใหคําแนะนําในกรณีตองการให 
ผูเรียนมีการศึกษาท่ีกวางขวางข้ึน   
เชน  อาจแนะนําแหลงความรูเพิ่มเติม 

4.  ใหการเสริมแรงหรือใหกําลังใจ 

 

1. กระบวน
การศึกษา
และผลท่ี
ไดรับจาก
การศึกษา 
2. ขั้นตอนที่
กําหนดไวใน
เคาโครงของ
โครงงาน 

ตารางที่  17 (ตอ)   

   ส
ำนกัหอ
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ขั้นตอนการ 
จัดการเรียนรู บทบาทของผูเรียน บทบาทของผูสอน ผลท่ีไดรับ 

5.  การเขียน 

    รายงาน 
1.  ศึกษารูปแบบหรือ
วิธีการเขียนรายงาน  
2.  เลือกวิธีการเขียน
รายงานท่ีเหมาะสม 

3.  เขียนรายงานซึ่ง
ประกอบดวยปญหาท่ี 

ศึกษา วัตถุประสงค วิธี 
ดําเนินการ  อุปกรณ  
ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได  
ผลที่จากการศึกษาคนควา   
ตลอดจนประโยชนและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ    

1.  ใหคําปรึกษาในการเลือกรูปแบบ
หรือวิธีการเขียนรายงาน 

2.  แนะนําและใหขอติชมการเขียน 

รายงาน 

เอกสาร     
รายงานท่ี
เปนรูปเลม 

5.  เขยีน 

    รายงาน 
4.ทําเปนเอกสารรูปเลม ใหคําแนะนําชี้แนะ  

6.  นําเสนอ 

    ผลงาน 
1.  ศึกษาวิธีการนําเสนอที่ 
หลากหลาย 

2.  เลือกวิธีที่เหมาะสม 
3.  เตรียมการนําเสนอผล
ที่ไดจากการทําโครงงาน 

 

1.  ใหคําปรึกษาในการเลือกวิธีการ 

นําเสนอ 

2.  จัดกิจกรรมเพื่อใหโอกาสผูเรียน
ไดแสดงผลงาน 

3.  ประเมินผลการทําโครงงานของ
ผูเรียน 

รูปแบบการ
นําเสนอ
ผลงาน 

ขั้นสรุป
บทเรียน 

1.  ซักถามเนื้อหาที่สงสัย 

2.  อภิปรายรวมกับเพ่ือน
และผูสอน  

3. ทดสอบหลังเรียน 

1.  ใหผูเรียนไดอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 

2.  อธิบายเน้ือหาเพ่ิมเติมในสวนที่
ผูเรียนยังไมเขาใจ 

ผูเรียนเขาใจ
เน้ือหามาก
ขึ้น 

   

 3.  ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู   ผูวิจัยนําแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู
(posttest) ไปทดสอบผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  และนําแบบสอบถามความ

ตารางที่  17 (ตอ)   
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คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  ไปสอบถามกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  จากน้ันนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติและแปลผลขอมูล 

 

7. ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

   
แผนภาพที่  9  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

การเร่ิมตน 

ขั้นนํา 
1.  กระตุนความสนใจของนักเรียน 
    โดยใชคําถาม และสื่อคอมพิวเตอร   
     ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรูและ 
     การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

2.  แจงเกณฑการประเมิน และ 

กําหนดขอตกลงในการทํางาน  
3.  การทดสอบกอนเรียน 

 

ขั้นสอน 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  

ขั้นตอนที่ 1  การใหความรูพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2   การเลือกหัวขอเร่ืองหรือ    
                      ปญหาที่จะศึกษา 

ขั้นตอนที่  3  การวางแผน 
ขั้นตอนที่  4  การลงมือปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่  5  การเขียนรายงาน 

ขั้นตอนที่  6  การนําเสนอผลงาน 

ทดสอบ/ 
ประเมินผล

ขั้นสรุป 
สรุปบทเรียน 

 

สิ้นสุด 

ผาน สอนเสริม 

ไมผาน 

ผาน

   ส
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8. การวิเคราะหขอมูล  
 1.  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือสําหรับการวิจัย   มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.1  การตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC)  ของแผนการจัดการเรียนรู   ดังนี ้
  + 1   หมายถึง แนใจวา   สอดคลองกับมาตรฐาน และตัวช้ีวัด 

     0   หมายถึง   ไมแนใจวา   สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

  -  1   หมายถึง   แนใจวา   ไมสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 

    นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร IOC ของ โรวีนเนลลี และแฮม เบลตัน (Rowinelli              
(Rowinelli  and  Ham Belton 1977,  อางถึงใน มาเรียม  นิลพันธุ  2547: 177) 
  1.2   การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) และหาคุณภาพแบบทดสอบดังนี้ 

  1.2.1  การหาความยากงาย (p)  ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูโดยเลือก
ขอสอบที่มีความยากงาย 0.20-0.80 

  1.2.2  การหาคาอํานาจจําแนก  (r) โดยเลือกขอสอบที่มีอํานาจจําแนกตั้งแต  0.20  
ขึ้นไป 

  1.2.3  การหาคาความเชื่อมั่น     ของแบบทดสอบปรนัยทั้งฉบับโดยใชสูตรของ 
คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson)  ดวยสูตร  KR20 

  1.3   การวิเคราะหความสามารถในการทําโครงงาน  โดยวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และกําหนดเกณฑประเมิน ดังน้ี 

   ชวงคะแนน  2.50 – 3.00  หมายถึง ระดับสูง 
   ชวงคะแนน  1.50 – 2.49  หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ชวงคะแนน  1.00 – 1.49  หมายถึง ระดับต่ํา/ปรับปรุง 

    1.4   การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน โดยวิเคราะห
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเทียบเกณฑระดับความคิดเห็น 

 2.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถใน
การทําโครงงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  ใชสถิติ  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และ การทดสอบคาที  (t-test) แบบไมอิสระ (dependent)       
 
 

   ส
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9. สรุปการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยสรุปไดดังตารางท่ี  18 
 

ตารางที่  18  แสดงสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค การดําเนินการ กลุมเปาหมาย เคร่ืองมือและ 
การวิเคราะหขอมูล 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผล 

การเรียนรูของ 

ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  2  กอนและหลัง
การจัดการจัดการ
เรียนรู แบบโครงงาน 

ทดสอบ นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2/1

จํานวน 60 คน 
 

 

 

 

-  แบบทดสอบวัดผล 

   การเรียนรู  
-  คา X  และ  S.D.   

-  ทดสอบโดยใชคาที  
    (t-test) แบบไมอิสระ  

    (dependent)       

2.  เพื่อศึกษา 
ความสามารถใน 

การทําโครงงาน 

ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2  

ประเมิน นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2/1

จํานวน 60 คน 
 

-  แบบประเมินความ  
   สามารถทําโครงงาน 

-  คา X   และ  S.D.    

 

3.  เพื่อศึกษาความ 

คิดเห็นของผูเรียนที่ 
มีตอการจัดการ 

เรียนรูแบบโครงงาน 

สอบถาม นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1

จํานวน 60 คน 
 

-  แบบสอบถามความ 

   คิดเห็น   
-  คา X   และ  S.D.   

-  การวิเคราะหเน้ือหา  
    (content analysis) 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเปน การพัฒนาผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เพื่อ
ศึกษาความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน   และเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2/1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 60 คน ไดมาจากการ
สุมแบบอยางงาย (simple random sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ดวยวิธีการจับฉลาก ตัว
แปรที่ศึกษา (variables)  ประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท  ไดแกตัวแปรตน (independent variables)  
คือ  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  ตัวแปรตาม  (dependent variables)  คือ ผลการเรียนรูดานการ
ฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  ความสามารถในการทําโครงงาน  และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  แบบวัดผล
การเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X )  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที  (t-test)  แบบไมอิสระ (dependent)   และการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค และคําถามของการวิจัย  ปรากฎผลดังนี้ 
 
ตอนท่ี  1  เปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห กอนและหลังการจัด                         
                การเรียนรูแบบโครงงาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 ผลการจัดการเรียนรูดานการฟงและ
ดูเชิงคิดวิเคราะหกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน แตกตางกันหรือไม  ปรากฏดังตาราง
ที่ 19 
 
 
 

   ส
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ตารางที่  19   แสดงเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหกอนและหลัง 
  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

 

การทดสอบ 

 

 

คะแนนเต็ม 
 

จํานวนคน X  
 

S.D. 
 

df t Sig. 

กอนเรียนรู 20 60 8.28 2.20  

59 
 

29.75* 
 

0.00 
หลังเรียนรู 20 60 17.70 0.97 
 

*P < .05 

 

 จากตารางท่ี  19  พบวา คะแนนกอนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  มีคะแนนเฉลี่ย 
เทากับ 8.28  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.20  คะแนนหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มี
คะแนนเฉลี่ย เทากับ 17.70  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.97  และเมื่อทดสอบสถิติที แบบไม
อิสระ มีคาเทากับ 29.75  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาผลการเรียนรูดานการฟงและดู
เชิงคิดวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน  ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 
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ตอนท่ี  2  ความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 2 ความสามารถในการทําโครงงาน
ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 20 

 

ตารางที่  20 แสดงความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู  แบบ
โครงงาน 
 

กลุม 
ความสามารถในการทําโครงงาน 

แปลความ การวางแผน 
การทํางาน 

กระบวนการ
ทํางาน 

ผลงานและ 
การนําเสนอ 

รวม 
 

1 2.40 2.80 2.40 2.53 สูง 
2 2.80 2.60 2.80 2.73 สูง 
3 2.60 2.80 2.80 2.73 สูง 
4 2.80 2.90 2.80 2.83 สูง 
5 2.80 2.70 2.60 2.70 สูง 
6 2.80 2.60 2.80 2.73 สูง 
7 2.80 2.40 2.80 2.67 สูง 
8 2.40 2.40 2.40 2.40 ปานกลาง 
9 2.40 2.60 2.40 2.47 ปานกลาง 
10 2.40 2.40 2.80 2.53 สูง 
รวม 2.62 2.62 2.66 2.63 สูง 
แปล
ความ 

 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

สูง 
 

* คะแนนเต็ม 3 คะแนน 
 
 จากตารางท่ี  20  พบวา  คาเฉลี่ยความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลัง        
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  อยูในระดับสูงท้ัง 10 กลุม (2.63)  และเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา 
ทุกดานมคีาเฉลี่ยความสามารถในการทําโครงงานของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
อยูในระดับสูงทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  ดานผลงานและ
นําเสนอผลงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2.66)  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ดานการวางแผนการ
ทํางาน (2.62)  และดานกระบวนการทํางาน (2.62) ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากัน 
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ตอนท่ี  3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน ผูวิจัยมีการดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 ความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยูในระดับใด 
 
ตารางที่  21  แสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น  

X  

 

 

S.D. 
 

แปลความ 
ลําดับ
ที่ มาก ปานกลาง นอย 

 ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
1. เนื้อหาและแหลงเรียนรูทําใหเกิด 
    บรรยากาศการเรียนรูที่ทาทาย 

58 
(96.70) 

2 
(3.30) 

- 2.97 0.18 เห็นดวยมาก 1 

2. ใชคําถามกระตุนใหเกิดบรรยากาศ 
    กระตือรือรนสนใจใครรู 

57 
(95.00) 

3 
(5.00) 

- 2.95 0.22 เห็นดวยมาก 2 

3. การเรียนรูมีบรรยากาศเปนอิสระ  อบอุน  
    และ ผอนคลาย 

55 
(91.70) 

5 
(8.30) 

- 2.92 0.28 เห็นดวยมาก 3 

4. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธอันดี 
    สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูอยางมี 
     ความสุข 

51 
(85.00) 

9 
(15.00) 

- 2.85 0.36 เห็นดวยมาก 4 

รวม  2.92 0.12 เห็นดวยมาก  
ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
5. มีการใชสื่อและแหลงการเรียนรูที่ 
     หลากหลายและทันสมัย 

53 
(88.30) 

7 
(11.70) 

- 2.88 0.32 เห็นดวยมาก 6 

6. มีการทํางานเปนกลุม สงเสริมใหนักเรียน 
    เกิดทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

58 
(96.70) 

2 
(3.30) 

- 2.97 0.18 เห็นดวยมาก 1 

7. สงเสริมใหนกัเรียนไดศึกษาคนควาลงมือ 
     ปฏิบัติไดดวยตนเอง 

56 
(93.30) 

4 
(6.70) 

- 2.93 0.25 เห็นดวยมาก 3 

8. สงเสริมใหนกัเรียนไดแสดงความคิด 
    ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

51 
(85.00) 

9 
(15.00) 

- 2.85 0.36 เห็นดวยมาก 7 

9. สงเสริมใหนกัเรียนไดศึกษาวิเคราะห 
    ภาพยนตรโฆษณา ที่สนใจอยางลึกซึง้ 

58 
(96.70) 

2 
(3.30) 

- 2.97 0.18 เห็นดวยมาก 1 

10. กระตุนใหนักเรียนใชความสามารถ 
      อยางกระตือรือรนตลอดเวลา 

55 
(91.70) 

5 
(8.30) 

- 2.92 0.28 เห็นดวยมาก 4 

11.กิจกรรมเชื่อมโยงบทเรียนเขากับ 
    ชีวิตประจําวัน 

58 
(96.70) 

2 
(3.30) 

- 2.97 0.18 เห็นดวยมาก 1 
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ตารางที่  21  (ตอ) 
 

 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น  

X  
 

S.D. 
 

แปลความ 
ลําดับ
ที่ มาก ปานกลาง นอย 

12. นักเรียนชอบเรียนดวยกิจกรรมการ 
      เรียนรูที่ครูจัด 

57 
(95.00) 

3 
(5.00) 

- 2.95 0.22 เห็นดวยมาก 2 

13. นักเรียนเกิดทักษะการวางแผนและ 
      สามารถทํางานเปนขั้นตอนอยาง 
      เปนระบบ 

55 
(91.70) 

5 
(8.30) 

- 2.92 0.28 เห็นดวยมาก 5 

รวม  2.93 0.10 เห็นดวยมาก  
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูแบบโครงงาน 
14. นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ 
      ไดรับไปจัดโครงงานอ่ืนๆ ได 

51 
(85.00) 

9 
(15.00) 

- 2.85 0.36 เห็นดวยมาก 2 

15. นักเรียนสามารถประยุกต พัฒนาความรู  
      และทักษะที่ไดรับไปใชประโยชนใน 
      การดํารงชีวิตประจําวัน 

53 
(88.30) 

7 
(11.70) 

- 2.88 0.32 เห็นดวยมาก 1 

รวม  2.87 0.22 เห็นดวยมาก  
ภาพรวม  2.91 0.11 เห็นดวยมาก 

 
 จากตารางท่ี  21   พบวา  โดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน อยูในระดับเห็นดวยมาก ( X = 2.91,  S.D. = 0.11)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
นักเรียนมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน  โดย
เรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( X  = 2.93,  S.D. 
= 0.10)  ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู ( X = 2.92,  S.D. = 0.12)  และดานประโยชนที่ไดรับจาก 
การเรียนรูแบบโครงงาน ( X  = 2.87,  S.D. = 0.22)   
 ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู  พบวา  ทุกดาน นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมาก  โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  เนื้อหาและแหลงเรียนรูทําให เกิด
บรรยากาศการเรียนรูที่ทาทาย  ( X  = 2.97,  S.D. = 0.18) ใชคําถามกระตุนใหเกิดบรรยากาศ 
กระตือรือรนสนใจใครรู ( X  = 2.95,  S.D. = 0.22)  การเรียนรูมีบรรยากาศเปนอิสระ อบอุน และ
ผอนคลาย ( X  = 2.92,  S.D. = 0.28) และครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธอันดี สงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูอยางมีความสุข ( X  = 2.85,  S.D. = 0.36) 
 ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา ทุกดาน นักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก  โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี  มีการทํางานเปนกลุม สงเสริมให
นักเรียนเกิดทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาวิเคราะหภาพยนตรโฆษณา 
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ที่สนใจอยางลึกซึ้ง   และกิจกรรมเชื่อมโยงบทเรียนเขากับชีวิตประจําวัน  มีคะแนนเฉลี่ยเทากัน ( X  
= 2.97,  S.D. = 0.18)   นักเรียนชอบเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัด ( X  = 2.95,  S.D. = 0.22) 
สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง ( X  = 2.93,  S.D. = 0.10)  กระตุนให
นักเรียนใชความสามารถอยางกระตือรือรนตลอดเวลา และนักเรียนเกิดทักษะการวางแผนและ
สามารถทํางานเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ มีคะแนนเฉลี่ยเทากัน ( X  = 2.92,  S.D. = 0.28) มีการใช
สื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายและทันสมัย ( X  = 2.88,  S.D. = 0.32)  และสงเสริมให
นักเรียนไดแสดงความคิดความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ( X  = 2.85,  S.D. = 0.36)  
 ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา ทุกดาน นักเรียนมีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี นักเรียนสามารถประยุกต 
พัฒนาความรู และทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน  ( X  = 2.88,  S.D. = 
0.32) และนักเรียนสามารถนําความรู และทักษะท่ีไดรับไปจัดโครงงานอ่ืน ๆ ได  ( X  = 2.85,  S.D. 
= 0.36) 
   ในสวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการฟงและดู
เชิงคิดวิเคราะห  มีนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากประเด็นท่ีผูวิจัยถาม จํานวน 11 คน 
พบวา นักเรียนพอใจกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน เพราะเห็นวา  การทําโครงงานสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหไดเปนอยางดี  การเรียนรูจากโฆษณาทางโทรทัศนเปนเร่ืองท่ีทันสมัย 
เปนสิ่งท่ีชอบมากไมรูสึกเบื่อ  หลังจากเรียนแลวรูสึกตนเองวาเปนคนมีเหตุผล ชางสังเกตและ
แยกแยะรายละเอียดของโฆษณาเปน เอาความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  ขอสําคัญคือไดรูเทาทัน
โฆษณาไมหลงเชื่อการโนมนาวใจดวยวิธีการตาง ๆ ของโฆษณา  มีนักเรียนบางคนนําหลักการ
สังเกตไปถายทอดใหผูปกครองฟงเพ่ือจะไดไมตองเสียเงินซื้อสินคาโดยไมจําเปน  นักเรียนสวน
ใหญชอบการเรียนรูแบบโครงงานเพราะสนุกที่ไดทํางานกลุมกับเพื่อนๆ  และครูก็ใหทุกคนได
แสดงความสามารถนําเสนอผลงานไดตามใจชอบ  แตการทํางานคอนขางใชเวลามากเบียดบังวิชา
อ่ืน  และถาเจอเพ่ือนที่เห็นแกตัวไมรับผิดชอบทําใหไมอยากรวมงานกันอีกเลย     
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ภาคผนวก  ก 
ผูเช่ียวชาญ 

 

     1. รายนามผูเชี่ยวชาญ 

     2. หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญ 

     3. หนังสือขอความรวมมือ       
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1.  ผศ.ดร. มีชัย เอ่ียมจินดา อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                
    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2.  ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3.  นายวิสูตร ปฐมโรจนฤทธิ์ ศึกษานิเทศก กลุมนิเทศและติดตามประมวลผล   สํานักงานเขต 

     พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 9 สุพรรณบุรี 
 

4.  นางเทพินทร วรานุภาพกุล  ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  
     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 

5.  วาที่ ร.ต. บุญยืน สุวรรณศรี ครูชํานาญการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
      โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก  ข 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของผูเช่ียวชาญ 

 

1.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท22102 เร่ืองการวิเคราะหวิจารณเร่ืองที่ฟงและดู 
                           2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
     3.  แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

                           4.  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
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ผลการประเมินความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะภาษา  เร่ือง การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 

รหัสวิชา ท 22102 ภาษาไทย 4  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 

 
ขอ รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  

IOC 
แปล
ความ 1 2 3 4 5 

 1 ค ว า มส อ ดค ล อ ง เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
กําหนดไวในหนวยการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 2 ความสอดคลองของสาระสํา คัญ / 
ความคิดรวบยอด  กับมาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู และ
กิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 3 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสาระ
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

  4 กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุม
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/
กระบวนการ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 5 กิ จกรรมการ เ รียน รู สอดคล องกับ
รูปแบบการสอนแบบโครงงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 6 กิจกรรมการเรียนรูและใบกิจกรรมการ
วิ เคราะหสารท่ีฟงและดู เหมาะสม 
สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 7 การจัดการเรียนรูสอดคลองเหมาะสม
กับวัยและความสนใจของผูเรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 8 การจัดการเรียนรูสอดคลองเหมาะสม
กับสภาพปจจุบันและปญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ขอ รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  
IOC 

แปล
ความ 1 2 3 4 5 

 9 การจัดการเรียนรู สงเสริมกระบวนการ
ทํางานที่เปนระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

10 กิจกรรมในแตละแผนฯ  เหมาะสม 
สงเสริมใหผูเรียนสรางช้ินงาน/ภาระ
งานรวบยอดได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

11 มีการประ เมินตามสภาพจริงและ
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู /
ตัวชี้วัด/กิจกรรมการเรียนรู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

12 ประเด็นและเกณฑการประเมินสามารถ
สะทอนคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู/ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

13 สื่อการเรียนรูในแตละกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับเวลา และนําไปประยุกตใช
ไดจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

14 กําหนดเวลาและการแบงเน้ือหาสาระ
เหมาะสมกับกิจกรรม  และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูการฟงและดูเชิงวิเคราะห 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
 

 

ขอ 
 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  
IOC 

แปล
ความ 1 2 3 4 5 

1 การระบุคําถามตรงประเด็น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
2 วิเคราะหการอางเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3 การตั้ งคํ าถามเพื่ อให เกิ ดความ
กระจางชัด ยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4 การพิจารณาความนาเช่ือถือของ
แหล งขอมูล   และการตัดสิ น
ขอสังเกต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

5 การพิจารณาความนาเช่ือถือของ
แหล ง ข อ มู ล แ ล ะ ก า รตั ด สิ น
ขอสังเกต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

6 การสรุปอางอิงดวยการนิรนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

7 การตัดสินการนิรนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

8 การสรุปอางอิงดวยการอุปนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

9 การตัดสินการอุปนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

10 การลงขอสรุปและการตัดสิน
ขอสรุป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

11 การระบุคําถามตรงประเด็น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

12 วิเคราะหการอางเหตุผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

13 การต้ังคําถาม-ตอบคําถามท่ีทา
ทาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

14 การพิจารณาความนาช่ือถือของ
แหล ง ข อ มู ล แ ล ะ ก า รตั ด สิ น
ขอสังเกต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 
 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  
IOC 

แปล
ความ 1 2 3 4 5 

15 การพิจารณาความนาชื่อถือของ
แหลงขอมูลและการตัดสิน
ขอสังเกต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

16 การสรุปอางอิงดวยการนิรนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

17 การตัดสินการนิรนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

18 การสรุปอางอิงโดยการนิรนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

19 การตัดสินขอสรุปดวยการอุปนัย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

20 การลงขอสรุปและการตัดสิน
ขอสรุป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการประเมินความสอดคลอง 
ของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
 

 

ขอ 
 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  
IOC 

แปล
ความ 1 2 3 4 5 

 
 
 1 

สวนท่ี 1 การวางแผนการทํางาน                  
(15 คะแนน) 
การกําหนดช่ือเร่ือง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอดคลอง 

 2 การกําหนดความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
 3 การวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
 4 การกําหนดอุปกรณและเคร่ืองมือใน

การศึกษาแบบโครงงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 5 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงวิทยาการ
เพื่อใชทําโครงงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 
 6 

สวนท่ี 2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน) 
การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 

 

สอดคลอง 
7 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ

ในการดําเนินงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

8 การปฏิบัติตามวิธีการและข้ันตอนที่กําหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
9 ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทํา 

โครงงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

10 การบันทึกขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

11 การจัดกระทําขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

12 การเรียบเรียงและสรุปขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

13 การแกไขปญหาและปรับปรุงการทํางาน
ของสมาชิกในกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

14 การแสดงบทบาทท่ีไดรับการมอบหมาย
ของสมาชิกในกลุม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

15 ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ 
 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  
IOC 

แปล
ความ 1 2 3 4 5 

 
 
16 

สวนท่ี 3 ผลงานและการนําเสนอ  
(15 คะแนน) 
ผลงานแสดงความกระจางชัดจากการ
วิเคราะห 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง 

17 ผลงานแสดง เห ตุผลสนับสนุนการ
วิเคราะห 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

18 ผลงานแสดงการสรุปอางอิงผลจากการ
วิเคราะห 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

19 การนํา เสนอโครงงานและความคิด
สรางสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

20 การตอบขอซักถามของครูอาจารยในการ
นําเสนอผลงาน 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเร่ืองการวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 

โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
 

ขอ รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  
IOC 

แปลความ 
1 2 3 4 5 

 

1 

ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
เน้ือหาและกิจกรรมทําใหเกิด
บรรยากาศการเรียนรูที่ทาทาย 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง 
2 ใชคําถามกระตุนใหเกิดบรรยากาศ

กระตือรือรนสนใจใครรู  
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3 การเรียนรูมีบรรยากาศเปนอิสระ อบอุน 
และผอนคลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4 ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธอันดี 
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูอยางมี
ความสุข 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 

5 
ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
มีการใชสื่อและแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายและทันสมัย 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง 
6 มีการทํางานเปนกลุม สงเสริมให

นักเรียนเกิดการทักษะการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

7 สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาลง
มือปฏิบัติไดดวยตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

8 สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิด 
ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

9 สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาวิเคราะห
ภาพยนตรโฆษณาท่ีสนใจอยางลึกซึ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

10 กระตุนใหนักเรียนใชความสามารถอยาง
กระตือรือรน ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ คา  
IOC 

แปลความ 
1 2 3 4 5 

11 กิจกรรมเ ช่ือมโยงบทเรียนเขา กับ
ชีวิตประจําวัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

12 นักเรียนเกิดทักษะการวางแผนและ
สามารถทํางานเปนขั้นตอนอยางเปน
ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

13 นักเรียนชอบเรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูที่ครูจัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 

 

14 

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรู
แบบโครงงาน 
นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะ
ที่ไดรับไปจัดโครงงานอ่ืน ๆ ได 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

 

สอดคลอง 

 
15 นัก เ รียนสามารถประยุกต  พัฒนา

ความรู ทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชน
ในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ค 

                                 การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 

 

                              1. ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหกอนจัดการเรียนรู 
2. คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก 

3. คาความเช่ือมั่นของแบบวัดผลการเรียนรู 
4. คาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 

5. คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



180 

ตารางที่ 22   ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหกอนจัดการเรียนรู  
 

คนที่ 

ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

หมายเหตุ 

ความกระจางชัดเบื้องตน การใหเหตุผล
สนับสนุน การสรุปอางอิง 

รวม
 

การ
ระบ

ุคําถ
าม
ตร
ง

ปร
ะเด

็น  2
  ค
ะแน

น 
การ

วิเค
ราะ

หเก
ารอ

าง 
เหคุ

ผล
  3 

 คะ
แน

น 
การ

ถาม
แล
ะต
อบ

 
2  ค

ะแน
น 

การ
พิจ

ารณ
าคว

าม
นา
เชื่อ

ถือ
  4 ค

ะแน
น 

การ
สัง
เกต

แล
ะต
ัดส

ิน
ดว
ยต
นเอ

ง  3
  ค
ะแน

น 
การ

นิร
นัย

  2 
คะ
แน

น 

การ
อุป

นัย
  2 

คะ
แน

น 

การ
ตัด

สิน
คุณ

คา 
2  ค

ะแน
น 

1 1 1 1 2 1 1 1 0 8  

2 1 0 1 1 1 1 1 1 7  

3 1 1 1 1 2 1 1 0 8  

4 0 1 1 1 1 0 1 1 6  

5 1 1 1 1 0 1 1 2 8  

6 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

7 1 0 1 2 1 1 1 2 9  

8 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

9 1 1 1 2 2 1 1 1 10  

10 1 1 1 1 1 1 1 1 8  

11 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

12 1 1 1 1 1 1 0 1 7  

13 0 0 0 1 1 1 1 1 5  

14 1 0 0 1 0 1 0 1 4  

15 1 1 1 0 1 1 0 1 6  

16 2 1 1 0 1 2 1 1 9  

17 1 2 2 2 1 1 2 1 12  

18 2 1 2 2 1 2 1 2 13  

19 1 1 1 2 1 1 1 0 8  

20 1 0 1 1 1 1 1 1 7  

21 1 1 1 1 2 1 1 0 8  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คนที่ 

ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

หมายเหตุ 

ความกระจางชัดเบื้องตน การใหเหตุผล
สนับสนุน การสรุปอางอิง 

รวม
 

การ
ระบ

ุคําถ
าม
ตร
ง

ปร
ะเด

็น  2
  ค
ะแน

น 
การ

วิเค
ราะ

หเก
ารอ

าง 
เหคุ

ผล
  3 

 คะ
แน

น 
การ

ถาม
แล
ะต
อบ

 
2  ค

ะแน
น 

การ
พิจ

ารณ
าคว

าม
นา
เชื่อ

ถือ
  4 ค

ะแน
น 

การ
สัง
เกต

แล
ะต
ัดส

ิน
ดว
ยต
นเอ

ง  3
  ค
ะแน

น 
การ

นิร
นัย

  2 
คะ
แน

น 

การ
อุป

นัย
  2 

คะ
แน

น 

การ
ตัด

สิน
คุณ

คา 
2  ค

ะแน
น 

22 0 1 1 1 1 0 1 1 6  

23 1 1 1 1 0 1 1 2 8  

24 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

25 1 0 1 2 1 1 1 2 9  

26 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

27 1 1 1 2 2 1 1 1 10  

28 1 1 1 1 1 1 1 1 8  

29 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

30 1 1 1 1 1 1 0 1 7  

31 0 0 0 1 1 1 1 1 5  

32 1 0 0 1 0 1 0 1 4  

33 1 1 1 0 1 1 0 1 6  

34 2 1 1 0 1 2 1 1 9  

35 1 2 2 2 1 1 2 1 12  

36 2 1 2 2 1 2 1 2 13  

37 1 1 1 2 1 1 1 0 8  

38 1 0 1 1 1 1 1 1 7  

39 1 1 1 1 2 1 1 0 8  

40 0 1 1 1 1 0 1 1 6  

41 1 1 1 1 0 1 1 2 8  

42 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

43 1 0 1 2 1 1 1 2 9  

44 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

ตารางที่ 22 (ตอ)   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คนที่ 

ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

หมายเหตุ 

ความกระจางชัดเบื้องตน การใหเหตุผล
สนับสนุน การสรุปอางอิง 

รวม
 

การ
ระบ

ุคําถ
าม
ตร
ง

ปร
ะเด

็น  2
  ค
ะแน

น 
การ

วิเค
ราะ

หเก
ารอ

าง 
เหคุ

ผล
  3 

 คะ
แน

น 
การ

ถาม
แล
ะต
อบ

 
2  ค

ะแน
น 

การ
พิจ

ารณ
าคว

าม
นา
เชื่อ

ถือ
  4 ค

ะแน
น 

การ
สัง
เกต

แล
ะต
ัดส

ิน
ดว
ยต
นเอ

ง  3
  ค
ะแน

น 
การ

นิร
นัย

  2 
คะ
แน

น 

การ
อุป

นัย
  2 

คะ
แน

น 

การ
ตัด

สิน
คุณ

คา 
2  ค

ะแน
น 

45 1 1 1 2 2 1 1 1 10  

46 1 1 1 1 1 1 1 1 8  

47 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

48 1 1 1 1 1 1 0 1 7  

49 0 0 0 1 1 1 1 1 5  

50 1 0 0 1 0 1 0 1 4  

51 1 1 1 0 1 1 0 1 6  

52 2 1 1 0 1 2 1 1 9  

53 1 2 2 2 1 1 2 1 12  

54 2 1 2 2 1 2 1 2 13  

55 1 1 1 2 1 1 1 0 8  

56 1 0 1 1 1 1 1 1 7  

57 1 1 1 1 2 1 1 0 8  

58 0 1 1 1 1 0 1 1 6  

59 1 1 1 1 0 1 1 2 8  

60 1 2 1 2 1 1 1 1 10  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 22 (ตอ)   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23  ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหหลังจัดการเรียนรู 
 

คนที่ 

ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

หมายเหตุ 

ความคิดกระจางชัดเบ้ืองตน การใหเหตุผล
สนับสนุน 

ความสามารถในการสรุป
อางอิง 

รวม
 

การ
กําห

นด
ปร
ะเด

็น
ปญ

หา
  2  

คะ
แน

น 
การ

วิเค
ราะ

หเห
ตุผ

ล-ข
อ

โตแ
ยง 

 3  
คะ
แน

น 
การ

ตั้ง
คําถ

าม
 

2  ค
ะแน

น 
การ

พิจ
ารณ

าคว
าม

นา
เชื่อ

ถือ
  4 ค

ะแน
น 

การ
สัง
เกต

แล
ะต
ัดส

ิน
ดว
ยต
นเอ

ง  3
  ค
ะแน

น 
การ

นิร
นัย

  2 
คะ
แน

น 

การ
อุป

นัย
  2 

คะ
แน

น 

การ
ตัด

สิน
คุณ

คา 
2  ค

ะแน
น 

1 2 2 2 4 2 2 2 1 17  

2 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

3 2 2 2 3 2 2 2 1 16  

4 2 3 2 4 3 2 2 1 19  

5 2 2 1 3 2 2 2 2 16  

6 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

7 2 2 2 2 2 2 2 2 16  

8 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

9 2 3 2 4 2 2 2 1 18  

10 2 2 2 3 3 2 2 2 18  

11 2 3 2 3 3 2 2 1 18  

12 2 3 2 4 2 2 2 2 19  

13 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

14 2 2 2 4 2 2 2 1 17  

15 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

16 2 2 2 3 2 2 2 1 16  

17 2 3 2 4 3 2 2 1 19  

18 2 2 1 3 2 2 2 2 16  

19 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

20 2 2 2 2 2 2 2 2 16  

21 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คนที่ 

ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

หมายเหตุ 

ความคิดกระจางชัดเบ้ืองตน การใหเหตุผล
สนับสนุน 

ความสามารถในการสรุป
อางอิง 

รวม
 

การ
กําห

นด
ปร
ะเด

็น
ปญ

หา
  2  

คะ
แน

น 
การ

วิเค
ราะ

หเห
ตุผ

ล-ข
อ

โตแ
ยง 

 3  
คะ
แน

น 
การ

ตั้ง
คําถ

าม
 

2  ค
ะแน

น 
การ

พิจ
ารณ

าคว
าม

นา
เชื่อ

ถือ
  4 ค

ะแน
น 

การ
สัง
เกต

แล
ะต
ัดส

ิน
ดว
ยต
นเอ

ง  3
  ค
ะแน

น 
การ

นิร
นัย

  2 
คะ
แน

น 

การ
อุป

นัย
  2 

คะ
แน

น 

การ
ตัด

สิน
คุณ

คา 
2  ค

ะแน
น 

22 2 3 2 4 2 2 2 1 18  

23 2 2 2 3 3 2 2 2 18  

24 2 3 2 3 3 2 2 1 18  

25 2 3 2 4 2 2 2 2 19  

26 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

27 2 2 2 4 2 2 2 1 17  

28 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

29 2 2 2 3 2 2 2 1 16  

30 2 3 2 4 3 2 2 1 19  

31 2 2 1 3 2 2 2 2 16  

32 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

33 2 2 2 2 2 2 2 2 16  

34 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

35 2 3 2 4 2 2 2 1 18  

36 2 2 2 3 3 2 2 2 18  

37 2 3 2 3 3 2 2 1 18  

38 2 3 2 4 2 2 2 2 19  

39 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

40 2 2 2 4 2 2 2 1 17  

41 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

42 2 2 2 3 2 2 2 1 16  

43 2 3 2 4 3 2 2 1 19  

44 2 2 1 3 2 2 2 2 16  

ตารางที่ 23 (ตอ)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คนที่ 

ผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

หมายเหตุ 

ความคิดกระจางชัดเบ้ืองตน การใหเหตุผล
สนับสนุน 

ความสามารถในการสรุป
อางอิง 

รวม
 

การ
กําห

นด
ปร
ะเด

็น
ปญ

หา
  2  

คะ
แน

น 
การ

วิเค
ราะ

หเห
ตุผ

ล-ข
อ

โตแ
ยง 

 3  
คะ
แน

น 
การ

ตั้ง
คําถ

าม
 

2  ค
ะแน

น 
การ

พิจ
ารณ

าคว
าม

นา
เชื่อ

ถือ
  4 ค

ะแน
น 

การ
สัง
เกต

แล
ะต
ัดส

ิน
ดว
ยต
นเอ

ง  3
  ค
ะแน

น 
การ

นิร
นัย

  2 
คะ
แน

น 

การ
อุป

นัย
  2 

คะ
แน

น 

การ
ตัด

สิน
คุณ

คา 
2  ค

ะแน
น 

45 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

46 2 2 2 2 2 2 2 2 16  

47 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

48 2 3 2 4 2 2 2 1 18  

49 2 2 2 3 3 2 2 2 18  

50 2 3 2 3 3 2 2 1 18  

51 2 3 2 4 2 2 2 2 19  

52 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

53 2 2 2 3 3 2 2 2 18  

54 2 3 2 3 3 2 2 1 18  

55 2 3 2 4 2 2 2 2 19  

56 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

57 2 2 2 3 3 2 2 2 18  

58 2 3 2 3 3 2 2 1 18  

59 2 3 2 4 2 2 2 2 19  

60 2 3 2 3 2 2 2 2 18  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 23  (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24  คะแนน T-Test  กอน-หลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
 

PPaired  Sam ples St at is t ics

8.2833 60 2.20240 .28433

17.7000 60 .97945 .12645

PRE

POST

Pair

1

Mean N Std.  Deviation

Std.  Error

Mean

  
Paired  Sam ples Cor rel at ions

60 -.046 .725PRE & POSTPair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Sam ples  T es t

-9.4167 2.45151 .31649 -10.0500 -8.7834 -29.754 59 .000PRE - POSTPair 1
Mean Std.  Deviation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Dif ference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25  คะแนนความสามารถในการทําโครงงาน 
  

 
กลุมท่ี กระบวนการทํางาน   

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 รวม 
1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2.80 

2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2.60 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2.80 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.90 

5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2.70 

6 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2.60 

7 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2.40 

8 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2.40 

9 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2.60 

10 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2.40 

รวม 2.90 2.90 2.60 2.80 2.50 2.10 2.80 2.80 2.80 2.00 2.62 

 
 

กลุมท่ี การวางแผน 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 รวม 

1 2 2 2 3 3 2.40 

2 3 3 2 3 3 2.80 

3 3 2 2 3 3 2.60 

4 3 2 3 3 3 2.80 

5 3 3 2 3 3 2.80 

6 3 2 3 3 3 2.80 

7 3 2 3 3 3 2.80 

8 2 2 2 3 3 2.40 

9 2 2 2 3 3 2.40 

10 2 2 2 3 3 2.40 

รวม 2.60 2.20 2.30 3.00 3.00 2.62 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุมท่ี ผลงานและการนําเสนอ รวม  แปล 
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 รวม 

1 2 2 2 3 3 2.40 2.53 สูง 

2 3 3 3 2 3 2.80 2.73 สูง 

3 3 3 2 3 3 2.80 2.73 สูง 

4 3 3 3 2 3 2.80 2.83 สูง 

5 3 2 3 2 3 2.60 2.70 สูง 

6 3 2 3 3 3 2.80 2.73 สูง 

7 3 3 2 3 3 2.80 2.67 สูง 

8 2 2 2 3 3 2.40 2.40 ปานกลาง 

9 2 2 2 3 3 2.40 2.47 ปานกลาง 

10 3 3 2 3 3 2.80 2.53 สูง 

รวม 3.00 2.50 2.40 2.40 3.00 2.66 2.63 สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 25 (ตอ)   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรู 
                    แบบโครงงาน  

DDes cr ipt ive  Sta t is t i cs

60 2.97 .18

60 2.95 .22

60 2.92 .28

60 2.85 .36

60 2.92 .12

60 2.88 .32

60 2.97 .18

60 2.93 .25

60 2.85 .36

60 2.97 .18

60 2.92 .28

60 2.97 .18

60 2.95 .22

60 2.92 .28

60 2.93 .10

60 2.85 .36

60 2.88 .32

60 2.87 .22

60 2.91 .11

60

A1

A2

A3

A4

A

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B

C14

C15

C

TOTAL

Valid N (listwise)

N Mean Std.  Deviation

  
 
 
 

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27  คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก 

 
ขอ p r ขอ p r 
1 .46 .42 11 .73 .75 

2 .76 .41 12 .76 .45 

3 .20 .32 13 .80 .56 

4 .60 .45 14 .76 .29 

5 .50 .47 15 .80 .23 

6 .60 .45 16 .63 .59 

7 .50 .40 17 .76 .43 

8 .73 .75 18 .73 .75 

9 .33 .54 19 .73 .75 

10 .80 .23 20 .76 .20 

 
รายละเอียดของคาความยากงาย และอํานาจจําแนก 
 

DDes cr ipt ive Stat is t ics

30 .4667

30 .7667

30 .2000

30 .6000

30 .5000

30 .6000

30 .5000

30 .7333

30 .3333

30 .8000

30 .7333

30 .7667

30 .8000

30 .7667

30 .8000

30 .6333

30 .7667

30 .7333

30 .7333

30 .7667

30

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

Valid N (listwise)

N Mean

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 28  คาความเช่ือมั่นของแบบวัดผลการเรียนรู  
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

A1            12.5333        22.1885        .4261           .8710 

A2            12.2333        22.5989        .4154           .8709 

A3            12.8000        23.0621        .3212           .8737 

A4            12.4000        22.1103        .4533           .8699 

A5            12.5000        21.9828        .4700           .8693 

A6            12.4000        22.1103        .4533           .8699 

A7            12.5000        22.2586        .4096           .8716 

A8            12.2667        21.1678        .7521           .8593 

A9            12.6667        21.8161        .5441           .8665 

A10           12.2000        23.4069        .2313           .8764 

A11           12.2667        21.1678        .7521           .8593 

A12           12.2333        22.4609        .4505           .8698 

A13           12.2000        22.1655        .5617           .8664 

A14           12.2333        23.0816        .2942           .8748 

A15           12.2000        23.4069        .2313           .8764 

A16           12.3667        21.5506        .5916           .8646 

A17           12.2333        22.5299        .4329           .8704 

A18           12.2667        21.1678        .7521           .8593 

A19           12.2667        21.1678        .7521           .8593 

A20           12.2333        23.4264        .2092           .8774 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 

Alpha =    .8747 

คาความเช่ือมั่นของแบบวัดผลการเรียนรู มีคาเทากับ  0.87 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 29  คาความเช่ือมั่นของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1            35.7391       199.3834        .9068           .9768 
A2            35.6087       197.9763        .8652           .9771 
A3            35.5217       197.8063        .8261           .9775 
A4            35.6522       197.9644        .8021           .9778 
A5            35.8261       201.3320        .7893           .9778 
B1            35.5652       197.6206        .8546           .9772 
B2            35.7826       198.0870        .8873           .9769 
B3            35.4348       197.4387        .8959           .9768 
B4            35.7826       203.5415        .9109           .9771 
B5            35.9565       209.5889        .5416           .9797 
B6            35.7391       199.3834        .9068           .9768 
B7            35.6087       197.9763        .8652           .9771 
B8            35.5217       197.8063        .8261           .9775 
B9            35.6522       197.9644        .8021           .9778 
B10           35.8261       201.3320        .7893           .9778 
C1            35.5652       197.6206        .8546           .9772 
C2            35.7826       198.0870        .8873           .9769 
C3            35.4348       197.4387        .8959           .9768 
C4            35.7826       203.5415        .9109           .9771 
C5            35.9565       209.5889        .5416           .9797 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     10.0                    N of Items = 20 
Alpha =    .9786 

คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน มีคาเทากับ  0.9786 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 30  คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1            27.8333        99.5311        .9058           .9611 
A2            27.6833        98.5929        .8621           .9617 
A3            27.5833        99.8404        .7477           .9639 
A4            27.7333        98.3684        .7934           .9631 
B5            27.9333       100.4701        .7949           .9629 
B6            27.6333        99.6260        .7780           .9633 
B7            27.8833        98.4777        .8772           .9614 
B8            27.4833        99.6438        .8387           .9621 
B9            27.8833       103.6641        .8466           .9629 
B10           28.0833       108.7556        .3772           .9693 
B11           27.8333        99.5311        .9058           .9611 
B12           27.6833        98.5929        .8621           .9617 
B13           27.5833        99.8404        .7477           .9639 
C14           27.7333        98.3684        .7934           .9631 
C15           27.9333       100.4701        .7949           .9629 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     60.0                    N of Items = 15 
Alpha =    .9654 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น มีคาเทากับ  0.9654 

 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

1. แบบทดสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
2. การออกแบบหนวยและแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

3. แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  
 

คําชี้แจง  1. แบบทดสอบนี้มี 2 ตอน ตอนละ 10 ขอ รวมจํานวน 20 ขอ 
  2. หลังจากชมภาพยนตรโฆษณาท่ีกําหนดใหแลว ใหนักเรียนตอบคําถามโดยเลือกทํา

เคร่ืองหมายกากบาท คําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 

 

ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนชมภาพยนตรโฆษณาไทยประกันชีวิต ชุด Whatever will be will be 
                 แลวตอบคําถามขอ 1 – 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.  การตั้งคําถามเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะห หลังจากดูโฆษณาน้ีแลว คําถามใดชวยใหไดคําตอบ
ที่แสดงวาผูชมสามารถวิเคราะหโฆษณาไดกระจางชัด  
 ก.   ใครเปนผูคิดโฆษณานี้ 
 ข.  โฆษณาน้ีนาสนใจเพียงใด 
 ค.   ทําไมโฆษณาน้ีจึงมีชื่อเสียง 
 ง.   อะไรคือประเด็นสําคัญของโฆษณาน้ี 
      

2.  สื่อโฆษณาใชองคประกอบตางๆ ชวยใหโฆษณาบรรลุผล  สื่อโฆษณาน้ีใชองคประกอบใดเปน
จุดเดนดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

 ก.   เพลง  อวัจนภาษา  คําขวัญ 
 ข.   บทสนทนา  เพลง  ขอมูลสินคา 
 ค.  กลุมนักแสดง  อวัจนภาษา  ขอมูลสินคา 
 ง.   เทคนิคมุมกลอง  คําขวัญ  บทสนทนา 

 

 

 

ขอความบางตอนจากภาพยนตรโฆษณาไทยประกันชีวิต : Whatever will be will be 
สถานท่ี : สถานสงเคราะห เด็กพิการขับรองเพลง   Whatever will be will be 

ผูปกครองมาน่ังฟง 

       (ขอความ) : ชีวิตเกิดมาแตกตางแตดูแลใหดีที่สุดได 
       (บรรยาย) : ไทยประกันชีวิตเห็นคุณคาของทุกชีวิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.   การวิเคราะหสาระของโฆษณาเปนตัวกําหนดความรูสึกนึกคิดที่มีตอที่มีตองานโฆษณา  คําถาม
ใดที่แสดงวาผูชมวิเคราะหโฆษณาไมตรงประเด็น  
 ก.   โฆษณาน้ีนาเช่ือถือเพียงใด 
 ข.   โฆษณาน้ีโนมนาวใจใหทําอะไร 

 ค.   โฆษณาน้ีใชเวลาออกอากาศนานเพียงใด 
 ง.   โฆษณาน้ีมีเน้ือหาสาระอะไรเกินจริงบาง 

 

4.  การอางเหตุผลของโฆษณาทําใหเกิดความนาเช่ือถือ  นักเรียนจะพิจารณาความนาเช่ือถือของ
โฆษณาน้ีจากสิ่งใด  
 ก.   จํานวนผูแสดงท่ีเปนผูพิการจริง 

 ข.   อาการทาทางของผูแสดงท่ีเสมือนเหตุการณจริง 
 ค.   ความสอดคลองของเนื้อเพลงกับเหตุการณที่นําเสนอจริง 

 ง.   การทําประกันภัยเพราะเห็นคุณคาของผูพิการอยางแทจริง 
 

 5.   การเรียนรูจากโฆษณาเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของผูบริโภค โฆษณานี้สิ่งใดมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูชม 
 ก.   ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ 
 ข.   ความรักของแมที่มีตอลูก 

 ค.   หลักฐานการปฏิบัติที่แสดงวาเห็นคุณคาของผูพิการ 

 ง.   สิทธิประโยชนที่ผูพิการจะไดรับจากการทําประกันชีวิต 
 

6.  จงพิจารณาการอางเหตุผลในการวิเคราะหโฆษณาตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยคขอ  3 ควรเติมขอความใดจึงจะถูกตองตามหลักการอางเหตุผล  
 ก.  ตองเสนอขอกําหนดตาง ๆ ใหผูซื้อประกันภัยพิจารณา 
 ข.  ตองเสนอขอกําหนดตางๆ ของทุกบริษัทใหผูซื้อประกันภัยพิจารณากอน  
 ค.  ไมตองเสนอขอกําหนดตาง ๆ ใหผูซื้อประกันภัยพิจารณา 
 ง.  ไมตองเสนอขอกําหนดตาง ๆของทุกบริษัทใหผูซื้อประกันภัยพิจารณา  

1. การทําธุรกิจประกันภัย ทุกบริษัทตองเสนอขอกําหนดตาง ๆ ใหผูซื้อประกันภัยพิจารณา 
2. บริษัทในโฆษณาเปนบริษัทท่ีทําธุรกิจประกัน 
3. ดังนั้น : บริษัทในโฆษณานี้ ......................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7.   การตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นหลังจากการเห็นประโยชนของสินคาที่โฆษณา    ถาผูชมไมตัดสินใจซื้อ
ทันทีหลังจากชมโฆษณา  เปนเพราะเหตุใด 
       ก. ตองการคําแนะนําจากผูรู   
       ข. ตองการเปรียบเทียบราคาของสินคา 
       ค. ตองการทราบผลที่จะไดรับจากสินคาใหชัดเจน 
       ง.  ตองการพิจารณาภูมิหลังของผูผลิตสินคาที่โฆษณา  
 

8.   จงพิจารณาการอางเหตุผลเพื่อวิเคราะหโฆษณาตอไปนี้  

 

 

 

 

 

  

 

 

ประโยคขอ 5) ควรจะเติมขอความใด จึงจะถูกตองตามหลักการอางเหตุผล 
 ก. รับทําประกันเฉพาะผูปวย 
 ข.   รับทําประกันเฉพาะผูพิการ 
 ค.   ไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการ 
 ง.  อาจจะไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการ 
 

9.  การสรุปเนื้อหาโฆษณาเปนการจับประเด็นสําคัญใหเกิดการเรียนรู ขอใดคือขอสรุปของโฆษณาน้ี   
 ก.   การไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการไมวากรณีใด ๆ 

 ข.   การไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการ ยกเวนเปนเด็ก 
 ค.   การไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการยกเวนในชวงระยะที่มีผูพิการจํานวนมาก 
 ง.   การไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการนอกจากเปนโครงการพิเศษเฉพาะเทานั้น 
 

10.  ผูแสดงมีอิทธิพลตอกลุมเปาหมายของสินคา บริษัทในโฆษณานี้ใชเด็กเปนตัวแสดง  เปน
วิธีการที่กอใหเกิดผลอยางไรตอผูชม 
 ก.  เด็กมีความเปนธรรมชาติ ผูชมจะรูสึกสมจริงเหมือนรวมในเหตุการณ  
 ข.   เด็กเปนกลุมเปาหมาย ผูชมจะเกิดความเช่ือมั่นในโฆษณาและตองการใชบริการ 

      ค.   เด็กมีอิทธิพลตอพอแมซึ่งเปนกลุมเปาหมายผูชมจะเกิดความรูสึกคลอยตามงาย 
      ง.   เด็กมีความนารักนาเอ็นด ูผูชมจะเปลี่ยนทัศนคติมาสนใจใชบริการของสินคา 

ตามกฎหมาย บริษัทประกันภัยทุกแหงตองมีหลักการสําคัญอยางเดียวกัน  
 1) บริษัท”ขาว”  ไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการ 

 2) บริษัท”แดง”  ไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการ 

 3) บริษัท”เขียว”  ไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการ 

 4) บริษัท”เหลือง”  ไมรับทําประกันผูปวยและผูพิการ 

 5) ดังนั้น บริษัท”ฟา”  มีแนวโนมวา………………………………. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 2 ใหนักเรียนชมภาพยนตรโฆษณานํ้ามันถั่วเหลืองกุก และตอบคําถามในขอ 11 – 20 

 

 

 

 

 
 

 

11. โฆษณามักใชองคประกอบตางๆ จูงใจผูบริโภคใหเช่ือและคลอยตาม ในโฆษณาน้ีอะไรคือ
องคประกอบจูงใจผูบริโภคใหคลอยตาม 

 ก.  บทบรรยาย  เหตุการณจําลอง  เพลง 

 ข.  นักแสดง  บทสนทนา  เทคนิคมุมกลอง 

 ค.  ครอบครัวนักแสดง  เหตุการณจริง  เพลง 

 ง.  เทคนิคมุมกลอง   นักแสดง  คําขวัญ 
 

12.  คําถามเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการวิเคราะหโฆษณาไดกระจางชัด   หลังจากชมโฆษณาน้ี
แลวคําถามใดใหคําตอบที่แสดงถึงการวิเคราะหโฆษณาไดกระจางชัด   
 ก.   ประเด็นสําคัญของโฆษณาน้ีคืออะไร 
 ข.  โฆษณาใชวิธีใดในการนําเสนอจุดขาย 
 ค.   ภาษาภาพและเสียงของโฆษณาโนมนาวใจเพียงใด 

 ง.   โฆษณาน้ีออกอากาศคร้ังแรกทางสถานีโทรทัศนชองใด 
 

13. สื่อโฆษณาเปนตัวกลางนําสารไปยังกลุมผูบริโภค  เหตุผลใดผูผลิตสื่อโฆษณาใชนักแสดงเปน
สื่อโฆษณานํ้ามันพืช 
 ก.   เคนเปนนักแสดงที่ใชสินคาของผูผลิตเปนประจํา 
  ข.   เคนเปนนักแสดงที่เคยแสดงบทพอครัวจนโดงดังมาแลว 

 ค.   เคนเปนนักแสดงมีความสามารถดานทําอาหารเปนที่เลื่องลือ 

 ง.  เคนเปนนักแสดงที่รักครอบครัวและเปนหัวหนาครอบครัวที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 ภาพยนตรโฆษณาน้ํามันถั่วเหลืองกุก 
สถานท่ี : ในหองครัว 
 บทพูดของเคน ธีรเดช เชิญชวนใหใชโฆษณานํ้ามันพืชกุก    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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14.  คุณภาพสินคาเปนองคประกอบสําคัญที่ผูชมสื่อโฆษณาตองคํานึงถึง  ดังน้ันในการตัดสินใจซื้อ
สินคาดังกลาว  ตองพิจารณาส่ิงใด 
 ก.  ราคา 
 ข.  วิธีการผลิต 
 ค.   ขอมูลของสินคา 
 ง.   ชื่อเสียงความเปนที่รูจักของสื่อ 
 

15. การใชเหตุผลเปนสิ่งกระตุนความตองการที่ซอนเรนในตัวผูบริโภค  โฆษณาน้ีใชเหตุผลใดที่ทํา
ใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคา 
 ก.   เพราะบุคลิกภาพของพระเอก ทําใหสินคาประทับใจนาจดจํา 
       ข.   เพราะสรางเร่ืองราวทําใหประทับใจในตัวสินคาและขอมูลของสินคา 
       ค.  เพราะใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนตัวนําเสนอ ทําใหเกิดความเช่ือถือสินคา 
 ง.   เพราะใหความรูเกี่ยวกับสินคา  ทําใหเห็นความแตกตางที่เหนือกวาสินคาชนิดเดียวกัน 
 

16. บุคคลที่มีความรูความชํานาญ เปนแหลงท่ีมาของความนาเช่ือถือ  ถาตองการเปลี่ยนตัวผูเสนอ
สินคานี้  บุคคลใดจะสรางความนาเชื่อถือในตัวสินคาไดดี 

 ก.   ครู 

 ข.   แมคา 
 ค.   เกษตรกร 

 ง.   นักโภชนาการ  
 

17.  จงพิจารณาการใชเหตุผลเพื่อวิเคราะหภาพยนตรโฆษณาตอไปน้ี 

 

 

 

 
 
  

ประโยคท่ี 3 ควรเติมขอความใดจึงจะถูกตองตามหลักเหตุผล   
 ก.   กุกมีโอเมกา 3 
 ข.   กุกดีตอครอบครัว 

 ค.   กุก จึงมีประโยชนมาก 
 ง.   กุกจึงทําอาหารอรอยทั้งผัดและทอด 

1) ผลการวิจัยพบวาถั่วเหลืองเปนพืชที่มีโอเมกา 3  

2) กุกทําจากถั่วเหลือง  
3) ดังนั้น กุก.......................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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18. คุณภาพสินคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อ ขอใดคือสิ่งท่ีผูบริโภคควรพิจารณาเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจซื้อน้ํามันพืช 
       ก.  สีสัน 

       ข.  กลิ่น 

       ค.  รสชาติ 
       ง.  คุณคาทางอาหาร 

 

19.  จงพิจารณาการอางเหตุผลตอไปนี้ เพื่อวิเคราะหภาพยนตรโฆษณา 
 

 

 
 
 

 

 
 

 ประโยคในขอ 5)  ควรเติมขอความใด จึงจะถูกตองตามหลักการอางเหตุผล    
 ก.   เปนการแสดง ไมใชเร่ืองจริง 

 ข.   เปนการแสดงและเปนเร่ืองจริง 

 ค.   เปนการแสดงเลียนแบบเร่ืองจริง 

 ง.   เปนการแสดงท่ีมาจากเร่ืองจริง 
 

20. ขอเท็จจริงเก่ียวกับคุณภาพสินคาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ ดังน้ันขอใดท่ีนักเรียนจะ
นําไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการในชีวิตประจําวัน 
 ก.   ผูผลิตสินคาทุกรายพยายามทําโฆษณาลวงลอใจผูซื้อ 

 ข. ผูผลิตสินคาทุกรายมีความซื่อตรง มักบอกความจริงเสมอ 

 ค. สินคาที่ดารายอดนิยมเปนผูนําเสนอนาเชื่อถือโดยไมตองสงสัย 

 ง.   การโฆษณาเปนเพียงขอมูลเบื้องตน ตองพิจารณาใหรอบคอบกอนตัดสินใจ 
 
 
 

 1) บทบาทในละครท่ี “เคน” ยิงปนแมน เปนการแสดงไมใชเร่ืองจริง 
 2) บทบาทในละครท่ี “เคน” วายน้ําเร็ว เปนการแสดงไมใชเร่ืองจริง 

 3) บทบาทในละครที่ “เคน” เลนดนตรีเกง เปนการแสดงไมใชเร่ืองจริง 

 4) บทบาทในละครที่ “เคน” ทําอาหารเกง เปนการแสดงไมใชเร่ืองจริง 

 5) ดังนั้น มีแนวโนมวา บทบาทของเคน............................................................................. 
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เฉลย    
 ขอ 1 (ง) ขอ 2 (ก) ขอ 3 (ค) ขอ 4 (ง)  ขอ 5  (ค)  
 ขอ 6 (ก) ขอ 7 (ค) ขอ 8 (ค) ขอ 9 (ง)  ขอ 10 (ค) 
 ขอ 11 (ก) ขอ 12 (ก) ขอ 13 (ข) ขอ 14 (ง) ขอ 15 (ง)  
 ขอ 16 (ง) ขอ 17 (ก) ขอ 18 (ง) ขอ 19 (ก) ขอ 20 (ง) 
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การออกแบบหนวยและแผนการจัดการเรียนรู  
 

1.  ชื่อหนวยการเรียนรู : หนวยพัฒนาทักษะภาษา เร่ือง การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู  
     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เวลา 17 ชั่วโมง 
2.  เปาหมายการเรียนรู   
 2.1   ความเขาใจท่ีลุมลึกและยั่งยืน 
  การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห และนําขอคิดมาประยุกตใชในชีวิตจริงได 
 2.2   มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
  สาระท่ี 2 การเขียน 
  มาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเรียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและ
เขียนเร่ืองราว ในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษา คนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  ท 2.1 ม.2/5 เขียนรายงานการศึกษาคนควาและรายงานโครงงาน 

  สาระท่ี 3 การฟง การดูและการพูด 
  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู 
ความคิด ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
  ท 3.1 ม.2/2 วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและแสดงความนาเช่ือถือของ
ขาวสารจากสื่อตาง ๆ  
  ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดูอยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิด
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 2.3   ความคิดรวบยอด 
  การวิเคราะหเร่ืองที่ฟงและดูแลวประเมินความนาเช่ือถือและนําขอคิดมาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิต เปนการนําไปสูความสามารถในการฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ 

 2.4   สาระการเรียนรู 
   1.   แนวทางการรับสารจากการฟงและดูสื่อตาง ๆ  
   2.  การวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีฟงและดูจากสื่อโฆษณา 
   3.   การนําขอคิดจากการฟงและดูไปประยุกต 
   4.  การเขียนรายงานโครงงาน 
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 2.5   สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน 
   1.  ความสามารถในการส่ือสาร 

    - ทักษะการฟง ดู พูด อาน และเขียน 

   2.   ความสามารถในการคิด 

    - การคิดวิเคราะห 
    - การประเมิน 

    - การนําความรูไปใช 
 2.6  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   1.   ใฝเรียนรู 
   2.   อยูอยางพอเพียง 

   3.  มุงมั่นในการทํางาน 

 2.7 ชิ้นงาน/ภาระงาน 
  1. แฟมรายงานโครงงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจารณเร่ืองที่ฟงและดูจากสื่อ
ภาพยนตร โฆษณา 
  2. การนําเสนอโครงงานในรูปแบบนิทรรศการ 
3.  หลักฐานการเรียนรู 
 3.1   การประเมินระยะเร่ิมตนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

   1.  แบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรู 
   2.  แบบฝก 

   3.   ใบงานการวางเคาโครง 

 3.2  การประเมินระหวางการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 

   1.   ใบกิจกรรมท่ี 1-3 

   2.   แบบประเมิน – เกณฑ 
 3.3 การประเมินหลังจากการจัดการเรียนรูแบบโครงการเสร็จสิ้นลง 

  1. รายงานโครงงาน – การนําเสนอผลงาน – เกณฑการประเมิน 

  2. แบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู  
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โครงสรางการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

      หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา     เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 

      กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวชิา ภาษาไทย 4 
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2       เวลาเรียน    17     ชั่วโมง 

 

ท่ี แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู ชั่วโมง 
1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ความรูเกี่ยวกับโครงงาน 

- ความหมาย ประเภท องคประกอบและ  ขั้นตอน 

   การทําโครงงาน 

- ความสําคัญและประโยชนของการทําโครงงาน 

- กําหนดขอตกลงและแจงเกณฑการประเมิน 

2 

2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 - ทดสอบกอนการจัดการเรียนรู 
 การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
-  แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อ 

   นําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสารตาม 

   แนวคิดทฤษฎีนอรริสและเอนนิส 3 ขั้น คือ  
   1) การทําใหกระจางชัดเบ้ืองตน 

   2) การใหเหตุผลสนับสนุนทั่วไป 

   3) การสรุปอางอิง 

 -  ฝกการวิเคราะหวิจารณตัวอยางสื่อภาพยนตร 
    โฆษณาประเภทตางๆ 

3 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ฝกวิเคราะหตัวอยางโฆษณาประเภทตางๆ  
  

1 
 

4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ฝกวิเคราะหตัวอยางโฆษณาประเภทตางๆ   
 

1 

5 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ฝกวิเคราะหตัวอยางโฆษณาประเภทตางๆ   1 

6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ฝกวิเคราะหตัวอยางโฆษณาประเภทตางๆ   

 

1 

7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 ฝกวิเคราะหตัวอยางโฆษณาประเภทตางๆ   1 
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ท่ี แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู ชั่วโมง 
8 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ฝกวิเคราะหตัวอยางโฆษณาประเภทตางๆ   1 

9 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 -  ทําโครงงานกลุม 

-  นําเสนอผลงาน 
- ทําแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู 
 -ทําแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

6 

 

รวม    17   ชั่วโมง   
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
 

   หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา               เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
   กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 

   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2   เวลาเรียน    2     ชั่วโมง 

   ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 

 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  

 สาระท่ี 2  การเขียน 

 มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ใชกระบวนการเรียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความยอความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
ตัวอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  ตัวชี้วัด ม. 2/5 เขียนรายงานการศึกษาคนควา  
 ม. 2/8 มีมารยาทในการเขียน 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูลักษณะเปนงานวิจัยชิ้นเล็ก ๆ 
ที่ นักเรียนสามารถลงมือศึกษา คนควา และปฏิบัติไดดวยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ โดยมี
กระบวนการทําอยางเปนระบบขั้นตอน โดยมีครูผูสอนคอยใหความชวยเหลือและปรึกษาหารือ 
นักเรียนควรฝกฝนการเขียนรายงานแบบงาย ๆ เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานของโครงงานให
ผูอ่ืนไดทราบแนวคิด วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ตลอดจนขอสรุปการนําผลไปประยุกต
ในการดําเนินชีวิตตอไป 
4.  สาระการเรียนรู 
 4.1   ความรูเก่ียวกับโครงงานและการเขียนรายงานโครงงานตามสาระการเรียนรู 
 4.2  การจัดทําโครงงาน 

   1.  การคิดและเลือกหัวขอโครงงาน 

   2.   การวางแผนทําโครงงาน 

   3.   การลงมือปฏิบัติ 
   4.   การเขียนรายงานโครงงาน 

   5.   การนําเสนอและการแสดงผลงานโครงงาน 
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5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 

 5.2  ความสามารถในการคิด 

6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 6.1  ทักษะการวิเคราะห 
 6.2  ทักษะการประเมิน 

7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 7.1 ใฝเรียนรู 
 7.2  มุงมั่นในการทํางาน 

8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน  

 8.1  ใบความรูที่ 1,2  

 8.2  ใบกิจกรรมท่ี 1  

9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  -  ประเมินกระบวนการเรียนรูโดยสังเกตระหวางการทํากิจกรรม 

 9.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  -  ประเมินจากการทําใบบันทึกกิจกรรม 
 9.3   เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

สรุปขั้นตอนการ
ทําโครงงาน 

เขียนแผนภาพ
ความคิดไมไดครู
ตองแนะนํา
ชวยเหลืออธิบาย
เพิ่มเติมจึงเขียน
ได 

เขียนแผนภาพ
ความคิดไดแตยัง
ไมถูกตอง ครู
ตองคอยแนะนํา
แกไข 

เขียนแผนภาพ
ความคิดแสดง
ขั้นตอนการทํา
โครงงานได
ถูกตองชัดเจน 
แตยังมี
ขอบกพรองใน
การเรียบเรียง
เชื่อมโยงลําดับ
ความคิด  

เขยีนแผนภาพ
ความคิดแสดง
ขั้นตอนการทํา
โครงงานได
ถูกตองชัดเจน 
เชื่อมโยง
ความคิด และมี
รายละเอียด
ถูกตองครบถวน
ตามลําดับ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



208 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 
    คะแนน 4 หมายถึง ระดับดีมาก 

    คะแนน 3 หมายถึง ระดับดี 
    คะแนน 2 หมายถึง ระดับพอใช 
    คะแนน 1 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

 

10.  กิจกรรมการเรียนรู 
 10.1 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ชั่วโมงท่ี 1  

  1. ทดสอบกอนเรียน 

  2. นําตัวอยางโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดีเดนมาจัดแสดงใหนักเรียน
ศึกษาเพื่อสังเกตแนวทางการทําโครงงาน 
  3. ซักถามใหนักเรียนสังเกตแนวคิดในการทําโครงงานและการเขียนรายงาน
โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล  ตั้งคําถามใหนักเรียนสังเกตและวิเคราะหความเหมือน
หรือแตกตางของการเขียนโครงงานกับรายงานท่ัวไป 
 10.2 กจิกรรมที่ชวยพัฒนาการเรียนรู 
 ชั่วโมงท่ี 2  

  4. แบงกลุมนักเรียน เปน 6กลุม กลุมละ8-10 คน นักเรียนศึกษาสื่อคอมพิวเตอร
ชวยสอน เร่ือง การทําโครงงาน และใบความรูที่ 1 ความรูเกี่ยวกับโครงงานเพ่ิมเติม  
  5. ใหกลุมรวมกันอภิปรายถึงประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการทําโครงงาน 

  6. ศึกษาใบความรูที่ 2 ขั้นตอนในการทําโครงงานและสังเกตตัวอยางรูปแบบการ
เขียน 

  7. นักเรียนในกลุมรวมกันวิเคราะหและอภิปรายวาข้ันตอนใดในการทําโครงงานท่ี
ยากที่สุด พรอมทั้งบอกเหตุผลและสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน ครูใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

 10.3 กิจกรรมรวบยอด 
  8. ครูใหแนวคิดและตั้งคําถามใหสมาชิกในกลุมรวมกันอภิปรายวา ถากําหนดให
นักเรียนตองศึกษาเก่ียวกับการกลยุทธการโนมนาวใจของภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน   มีสิ่งใด
ที่นักเรียนสนใจ หรือสงสัยจากการดูโฆษณาน้ันมากที่สุด และจะชวยกันทําอยางไร เพื่อแกขอ
สงสัยนั้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



209 

  9.  ซักถามใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาข้ันตอนใดในการทําโครงงาน ที่กลุ ม
สรุปวาเปนขั้นตอนท่ียากที่สุด  
  10.  ครูแนะนําการเขียนแผนภาพความคิด ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผน
กําหนดหัวขอและเขียนขั้นตอนการทําโครงงานของกลุมเปนแผนภาพความคิด ลงในใบกิจกรรม  
ที่ 1  
  11.  กําหนดขอตกลงและแจงเกณฑการประเมินการทําโครงงาน 3 ระยะ 
 

11.  สื่อการเรียนรู 
 11.1  ตัวอยางโครงงานดีเดนท่ีไดรับรางวัล 
 11.2  สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การทําโครงงาน 
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ใบความรูที่ 1 
ความรูเก่ียวกับโครงงาน 

 
ความหมายของโครงงาน 
 โครงงาน คือ  การศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล ตามความสนใจของนักเรียน  หรือเปน
การแกปญหา หรือขอสงสัย หาคําตอบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน โครงงาน
ภาษาไทย เปนการแกปญหาหรือขอสงสัย ของนักเรียนในรายวิชาสาระการเรียนรูภาษาไทย 
แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1. โครงงานตามสาระการเรียนรูในวิชาภาษาไทย เปนการแกไขปญหา หรือขอสงสัย 
ของนักเรียนตามสาระการเรียนรู หรือจุดประสงคการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูภาษาไทย
ตามตัวชีวัดในภาคเรียนนั้น ๆ  
 2. โครงงานตามความสนใจในสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนการแกปญหาหรือขอ
สาระของนักเรียน นอกเหนือจากสาระการเรียนรูหรือจุดประสงคการเรียนรูในภาคเรียนนั้น ๆ  
 การเรียนรูดวยการทําโครงงาน นักเรียนเปนผูคนหาความรูจากขอสงสัยของตนโดยใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองเปนผูวางแผนการทํางานศึกษาขอมูลความรู
เพื่อนประกอบการทํางาน ออกแบบการศึกษาและรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอคิดเห็น
เปนผลงานออกมาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงถือวาทํางานสําเร็จ 1 โครงงาน โดยอาศัยทักษะ
พื้นฐานโดยอาศัยการเรียนรู ดังนี้ 
 1. ทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล 

 2. ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงความรู 
 3. ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการคิดทําตาม และวิธีการหาคําตอบ 

 4. ทักษะการฟง การดู การพูด การอานและการเขียน 
 

ความสําคัญของโครงงาน 
 1. เพื่อสงเสริมใหจุดมุงหมายของหลักสูตรและการเรียนประเภทวิชาตาง ๆ สัมฤทธิ์ผล
โดยสมบูรณยิ่งขึ้น 

 2. เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงโดยใชกระบวนการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

 3. เพื่อพัฒนาเจตคติดานตาง ๆ มีเจตคติที่ดีตอกลุมสาระการเรียนรู และความสนใจใน
กลุมสาระการเรียนรูน้ัน 
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 4. เพื่อใหผูเรียนเขาใจลักษณะและธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูนั้น ๆ ยิ่งข้ึน เชน 
เขาใจวากลุมสาระการเรียนรูนั้น ๆ ประกอบดวย ความรู กระบวนการแสวงหาความรูเจตคติและ
คานิยม ที่เปนวิชานั้น ๆ อีกดวย 

 5. เพื่อพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความเปนผูมีวิจารณญาณ 

 6. เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในจนเองใหกับผูเรียน 

 7. เพื่อพัฒนาความสามารถในดานการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนใหเกิดข้ึนกับ
ผูเรียน 

 8. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสรางวินัยในตนเองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 

 9. เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและมีคุณคา 
  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : 2531) 
 

ประเภทของโครงงานภาษาไทย 
 โครงงานภาษาไทยแบงตามวิธีการไดมาซึ่งขอมูลหรือคําตอบของโครงงาน แบงเปน 4  

ประเภท ดังนี ้
 1. โครงงานภาษาไทยประเภทสํารวจและรวบรวมขอมูล 
 โครงงานนี้เปนโครงงานเบื้องตนที่ควรทําเพราะงาย เพียงแตนักเรียนทําการรวบรวม
ขอมูลท่ีมีอยูแลว นํามาจําแนกใหเปนหมวดหมูและนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเห็น
ความสัมพันธในเร่ืองที่ตองการจะศึกษาไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน 

  -  การสํารวจคําที่เขียนผิดในปายโฆษณา 
  -  การสํารวจคํายอในหนังสือพิมพ 
  -  การสํารวจคําสแลงนิยมในหนังสือพิมพ 

ฯลฯ 

 โครงงานประเภทน้ี เมื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลมาแลว ควรนํามาจัดลําดับหมวดหมู
ใหเหมาะสมอาจนําเสนอในรูปตาราง กราฟแผนภูมิ หรืออ่ืน ๆ ก็ได จะทําใหขอมูลนาศึกษายิ่งข้ึน 
สงผลใหโครงงานมีคุณคามาก ถามีขั้นตอนการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ เชน 
นําคําที่สํารวจไดไปแตงประโยค แตงบทรอยกรอง แตงนิทาน ทําหนังสือเลมเล็ก - ใหญ ทําแผนพับ 
ทําปายโฆษณา ทําพจนานุกรม ตกแตงหองเรียน เปนตน 

 2. โครงงานภาษาไทยประเภททดลอง 
 โครงงานประเภทน้ี อาจดูเหมือนวาเปนงานของนักวิทยาศาสตร เพราะขั้นตอนการ
ทํางานคลายกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร คือ ตองมีขั้นตอนการศึกษา ดังน้ี   1) กําหนดปญหา
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ที่จะศึกษา  2)  ตั้งวัตถุประสงค  3)  ตั้งสมมติฐานของการศึกษาคนควา  4)  ออกแบบการทดลอง  5)  
ทําการทดลอง  6)  รวบรวมและแปลผลการทดลอง  7)  สรุปผล  8)  นําเสนอขอมูล 
 3. โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ 
 โครงงานประเภทน้ีนักเรียนสามารถสรางโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐไดมากมาย เชน 
การประดิษฐโคลงกลอน ประดิษฐบทละครอื่น ๆ มากมาย โดยการปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยูเดิม เปลี่ยนตัว
แปรเสียใหมใหตางจากของเดิมก็จะเปนโครงงานสิ่งประดิษฐทั้งสิ้น ตัวอยาง โครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ เชน 

  -  การประดิษฐปฏิทินวรรคทองจากวรรณคดีไทย 

  -  การประดิษฐปริศนาคําทายดอกไมจากวรรณคด ี

  -  การประดิษฐแผนผังบทรอยกรองใหม เชน แตงบทเพลงหลาย ๆ ประเภทรวมกัน
เปนตน 

ฯลฯ 

 4. โครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎี 
 โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่นักเรียนตองเสนอหลักการหรือแนวความคิดใหม ๆ 
โดยใชแนวความคิดหรือจินตนาการของผูทําโครงงาน เพื่ออธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในแนวใหม
ที่ยังไมมีอยูในวิชาภาษาไทย อาจเปนการเสนอทฤษฎีหรือหลักการข้ึนมาสนับสนุน หรือขัดแยงกับ
แนวความคิดเดิม ๆ เชน นักเรียนเสนอโครงงานประทฤษฎีวา สุนทรภูแตงกลอนไดดีกวาแตงบทรอย
กรองประเภทอ่ืน ๆ เปนตน 
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ใบความรูที่  2 
ขั้นตอนการทําโครงงานภาษาไทย 

 
 การทําโครงงานภาษาไทยจะตองทําอยางตอเนื่อง ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นผูเรียนเปน
ผูดําเนินการเอง โดยมีคําท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา มีขั้นตอนในการทําดังนี้ 
 1. การกําหนดหัวขอท่ีจะศึกษา เปนการคิดหัวขอเร่ืองท่ีจะทําโครงงาน โดยผูเรียนตอง
ตั้งตนดวยคําถามที่วา  1) จะศึกษาอะไร  2) ทําไมตองศึกษาเร่ืองดังกลาว 

 สิ่งท่ีจะนํามากําหนดเปนหัวขอโครงงานจะไดมาจากปญหา คําถาม หรือความสนใจ
อยากรู อยากเห็นในเร่ืองตาง ๆ ของผูเรียนเอง ซึ่งเปนผลจากการท่ีผูเรียนไดอานจากหนังสือ 
เอกสาร การฟงและดูโทรทัศน การฟงบรรยาย การสนทนา หรือจากการไปดูงาน ทัศนศึกษา ชม
นิทรรศการ หรือสังเกตจากปรากฏการณตาง ๆ รอบขาง 

 2. การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ   การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการขอ
คําปรึกษา หรือขอมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ จากครู - อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเกี่ยวของทุกระดับรวมถึง
การสํารวจวัสดุอุปกรณตาง ๆ ดวย 

 3. การเขียนเคาโครงของโครงงาน หรือ สรางแผนภาพความคิด ขั้นตอนนี้จะเปนการ
สรางแผนภาพความคิด เปนการนําเอาภาพของงานและภาพความสําเร็จของโครงงานท่ีวิเคราะหไว
มาจัดทํารายละเอียดเพื่อแสดงแนวคิด แผนและขั้นตอนการทําโครงงาน ดังตาราง 

 

หัวขอ/รายการ รายละเอียดท่ีตองระบุ 
1.  ชื่อโครงงาน ทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร 
2.  ชื่อผูทําโครงงาน ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 
3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน ครู-อาจารย ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น ผูทําหนาท่ีเปนที่ปรึกษา

ควบคุมการทําโครงงานของผูเรียน 

4.  ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินโครงงาน ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จ 

5.  หลักการและเหตุผล สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและความคาดหวังที่เกิดผล 

6.  จุดหมาย/วัตถุประสงค สิ่งที่ตองการใหเกิดขนเมื่อสิ้นสุดโครงงาน 

7.  สมมติฐานของการศึกษา ขอตกลง/ขอกําหนด/เงื่อนไข เพื่อเปนแนวทางในการพิสูจนให
เปนไปตามท่ีกําหนด 

8.  ขั้นตอนการดําเนินงาน กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ 
สถานท่ี วันเวลา 
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หัวขอ/รายการ รายละเอียดท่ีตองระบุ 
9.  ปฏิบัติโครงงาน การดําเนินการตามท่ีระบุไวใน ขอ 8 ตั้งแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จ 
10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ สภาพของผลท่ีตองการใหเกิด ทั้งท่ีเปนผลผลิตกระบวนการและ

ผลกระทบ 
11.  เอกสารอางอิง/ 
      บรรณานุกรม 

ชื่อเอกสาร  ขอมูลท่ีไดจากแหลงตาง  ๆ  ที่นํามาใชในการ
ดําเนินงาน 

 

 4. การปฏิบัติโครงงาน ขั้นตอนน้ีเปนการดําเนินงานหลังจากท่ีโครงงานไดรับความ
เห็นชอบจากครู-อาจารย ที่ปรึกษาแลว ผูเรียนตองลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว และ
ควรปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัย ความประหยัด และสภาพแวดลอมดวย
ในระหวางการปฏิบัติงานตามโครงงาน ตองมีการจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ไวอยางละเอียดวา ทําอะไร
ไดผลอยางไร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขทําอยางไร การจดบันทึกขอมูลดังกลาวน้ี ตองทํา
อยางเปนระบบ ระเบียบ เพื่อจะไดใชขอมูลสําหรับการปรับปรุงในโอกาสตอไปดวย 

 5. การเขียนรายงาน ขั้นตอนน้ีเปนการสรุปรายงานผลการดําเนินโครงงาน เพื่อใหผูอ่ืน
ไดทราบแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลที่ไดรับ ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับโครงงาน 
การเขียนรายงาน ควรใชภาษาท่ีกระชับ เขาใจงาย ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น สําคัญ ๆ ของ
โครงงานที่ไดปฏิบัติไปแลว โดยอาจเขียนในรูปของสรุปรายงานผล ซึ่งอาจประกอบดวยหัวขอตาง 
ๆ ดังน้ี บทคัดยอ บทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินงาน ผลการศึกษา สรุป และอภิปรายผล 
ขอเสนอแนะ และตารางที่เกี่ยวของ 

 6. การแสดงผลงาน ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนสุดทายของการทําโครงงาน เปนการนําผล
การดําเนินงานโครงงานทั้งหมดมาเสนอใหผูอ่ืนไดทราบเปนผลผลิตทีไดจากการดําเนินโครงงาน
ประเภทตาง ๆ มีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจําลอง ฯลฯ ตามประเภทของโครงงานท่ี
ปฏิบัติ การแสดงผลงานเปนการนําเอาผลการดําเนินงานมาเสนอ สามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน 
การจัดแฟมสะสมผลงาน การจัดนิทรรศการ หรือทําเปนสื่อสิ่งพิมพ การจัดทําเปนสื่ อมัลติมิเดีย 
และอาจนําเสนอในรูปของการแสดงผลงาน การแสดง ละคร การนําเสนอดวยวาจา รายงาน 
บรรยาย อภิปรายกลุม สาธิต เปนตน 
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ตัวอยางรูปแบบ  การเขียนรายงานโครงงาน 
 

(ปกนอก) 

 
ชื่อโครงงาน 

         

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูทําโครงงาน 

 1.         ชั้น     เลขที่    

 2.         ชั้น     เลขที่    

 3.         ชั้น     เลขที่    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อําเภอเมืองฯ  จังหวัดนครปฐม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



216 

(ปกใน) 

 
ชื่อโครงงาน 

         

 

 

 

 

ชื่อผูทําโครงงาน 

 1.         ชั้น     เลขที่    

 2.         ชั้น     เลขที่    

 3.         ชั้น     เลขที่    

 
 

 

 

 

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา 
         

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงงานเร่ือง       ที่สํ า เ ร็จลุลวงไปไดดวยดีก็ เพราะ
ไดรับการชวยเหลือจากคุณครู       ที่ ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า แ ล ะ ใ ห
คําแนะนําตลอดเวลาของการดําเนินงานตามจุดประสงคของโครงงานที่ไดกําหนดไว 
 คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณทานที่ใหความชวยเหลือในเร่ืองตาง ๆ และหวังเปนอยางย่ิง
วา โครงงาน      เร่ืองนี้นาจะเกิดประโยชนตอผูที่มีความสนใจศึกษา 
 

                                                                 คณะผูจัดทํา   

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทคัดยอ 
 

 บทคัดยอประกอบดวยจุดประสงค  วิธีการดําเนินการยอ ๆ  ผลของการศึกษาคนควา  
สรุปยอ ใชคําประมาณ 300 - 350 คํา 
 

รูปแบบการเขียนบทคัดยอ 
 โครงงานน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือ (จุดประสงค)         
มีวิธีการดําเนินการ (อยางยอ ๆ) ดังนี้        

มีผลการศึกษาคนควาคือ           

สรุปผลการศึกษาคนควา              ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สารบัญ 
 

เร่ือง             หนา 
กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................    ก 

บทคัดยอ  ...........................................................................................................................   ข 

สารบัญ  .............................................................................................................................   ค 

บทที่  1 บทนํา  .................................................................................................................. 
 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน .................................................................. 
 จุดประสงค ...................................................................................................... 
 สมมติฐาน (ถามี)  ............................................................................................ 
 ตัวแปรที่ศึกษา (ถามี)  ..................................................................................... 
 ขอบเขตการศึกษาคนควา ................................................................................ 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ .......................................................................................... 
บทที่ 3  วิธีดําเนินการ ................................................................................................... 
 - อุปกรณ ......................................................................................................... 
 - วิธีดําเนินงาน ................................................................................................ 
บทที่ 4 ผลการศึกษาคนควา  ....................................................................................... 
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาคนควา ........................................................ 
 สรุปผล  ........................................................................................................... 
 ประโยชน  ....................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะ ................................................................................................... 
บรรณานุกรม ..................................................................................................................... 
ภาคผนวก .......................................................................................................................... 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน (เหตุใดจึงทําโครงงานน้ี) 
จุดประสงคในการทําโครงงาน (ทําเพื่ออะไร) 
สมมติฐานและตัวแปร (การคาดคะเนคําตอบช่ัวคราวกอนการศึกษา) 
ขอบเขตการศึกษาคนควา (กรอบการทํางาน) 
 

บทท่ี 2 
เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 

บทท่ี 3 
การดําเนินการทําโครงงาน 

- วัสดุอุปกรณ กําหนดอุปกรณและวัสดุที่ใชในการศึกษา 
- วิธีดําเนินงาน (แบงออกเปนกี่ขั้นตอน แตละข้ันตอนทําอยางไร จะแปรผลออกมาในรูปใด ตาราง/
แผนภูมิ/กราฟ/สถิติ ใหแสดงดวย) 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

(ตอบโจทก เขียนบรรยาย หรือบรรยายประกอบแผนภาพความคิด) 
1.  แผนภูมิ 
2.  กราฟ 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา 

1.   สรุปผลการศึกษา (ทําไดตามวัตถุประสงคหรือไม) 
2.   ประโยชนที่ไดจากการศึกษา (ไดอะไร ทราบอะไร มีผลพลอยไดหรือไม) 
3.  ขอเสนอแนะ (ควรทําอยางไรตอไป) 

 

เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 
(ชื่อผูแตง (เรียงตามลําดับตัวอักษร). ชื่อหนังสือ. ชื่อสถานที่พิมพ.. ชื่อโรงพิมพ, ป พ.ศ. ที่พิมพ) 

 

ภาคผนวก 
ประกอบดวย................................ 
 

   ส
ำนกัหอ
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แบบทดสอบเร่ืองการทําโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

คําชี้แจง   แบบทดสอบนี้เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน  20 ขอ 

                ใหผูเรียนทําเคร่ืองหมาย “ X ” ในชองตัวอักษร  ก ,ข , ค  หรือ ง  ที่เห็นวาถูกตองที่สุด 
 

1. คําในขอใดไมเก่ียวของกับ ความหมายของโครงงาน 

  ก.  การศึกษาเพ่ือคนพบสิ่งใหมๆ 

 ข. การเรียนรูเนื้อหาท่ีเรียนในหองเรียน 

   ค.  การแกปญหา  หาคําตอบขอสงสัย 

 ง.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. ขอใดเปนลักษณะเดนของการเรียนรูแบบโครงงาน 

    ก.  ทํางานเปนทีม 

     ข.  แสวงหาคําตอบ 

      ค.  ศึกษาดวยตนเอง 

      ง.  ศึกษาเร่ืองที่สนใจ 

3. ขอใดไมใชทักษะพ้ืนฐานการเรียนรูที่จําเปนในการทําโครงงานคือขอใด 

    ก.  ทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล     
      ข.  ทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู     

  ค. ทักษะการคํานวณ  การวัดผลและประเมินผล  
   ง.  ทักษะการฟง การดู การพูด การอานและการเขียน 

4. ขอใดใชทักษะการวิเคราะห 
  ก.   การออกแบบขอมูล   

 ข.  การจัดหมวดหมูขอมูล 

     ค.  การสรุปผลขอมูล 

  ง.   การนําเสนอขอมูล 

5. การศึกษารสนิยมในการเลือกอานหนังสือพิมพของนักเรียนมัธยมศึกษา เปนโครงงานประเภทใด 

 ก.  โครงงานประเภทสํารวจ 

ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
ค. โครงงานประเภทคนควาทดลอง 

ง. โครงงานท่ีเปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดใหม 
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6.  ขั้นตอนในการทําโครงงานมีกี่ขั้นตอน 

        ก.  3  ขั้นตอน      
    ข.  4  ขั้นตอน 

      ค.  5  ขั้นตอน      
        ง.  6  ขัน้ตอน 

7.  ขั้นตอนใดในการทําโครงงานเปนขั้นตอนที่ยากที่สุด 

  ก.  การจัดทํารายงาน          
      ข.  การจัดแผงโครงงาน     
       ค.  การเลือกหัวขอโครงงาน 

                 ง.  การลงมือปฏิบัติโครงงาน 

8.  ขั้นตอนใดในการทําโครงงานท่ีตองทําเปนระบบ 

       ก.  การเลือกหัวขอโครงงาน 

      ข.  การลงมือปฏิบัติโครงงาน 

  ค.  การเขียนรายงานโครงงาน 

    ง.  การวางแผนในการทําโครงงาน   

จากขอ 9 – 12  ใหเลือกคําตอบท่ีสัมพันธกัน จากตัวเลือกตอไปน้ี 

        ก.  การการเขียนเคาโครง 

        ข.  การลงมือปฏิบัติ 
        ค.  การเขียนรายงาน        

                ง.  การแสดงผลงาน 

9.  ขั้นตอนใดในการทําโครงงานท่ีตองใหครูที่ปรึกษาพิจารณากอน 

10.  ขั้นตอนใดในการทําโครงงานที่อาศัยการทําแผนภาพความคิด 

11.  ขั้นตอนใดในการทําโครงงานท่ีอาศัยการจดบันทึกขอมูลอยางละเอียด 

12.  ขั้นตอนใด เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
13.  การเขียนเคาโครง ในสวนที่เปนหลักการและเหตุผล ควรใหรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งใด 

        ก.  ระยะเวลาการดําเนินงาน ตั้งแตเร่ิมตนจนแลวเสร็จ 
        ข.  สภาพปจจุบันที่เปนความตองการและคาดหวังใหเกิด 

        ค.  สิ่งที่ตองการใหเกิดเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน 

       ง.  กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน ตลอดจนเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



223 

14.  ขอใดไมใชแหลงกระตุนความคิดใหเกิดหัวขอโครงงาน 

       ก.  การจินตนาการ        
 ข.  การสังเกตส่ิงตางๆ รอบตัว      
    ค.  การไปเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ    
  ง.  การเขาชมนิทรรศการการประกวดโครงงาน 

15. ประโยชนของการทําเคาโครงของโครงงานคือขอใด 

     ก.  เพื่อปองกันการสับสนในการดําเนินงาน 

   ข.  เพื่อใชเปนแนวทางในการนําเสนอผลงาน 

    ค.  เพื่อใหการดําเนินโครงงานเสร็จทันเวลา 
   ง.  เพื่อใหการเขียนรายงานโครงงานครบถวน 

 16.  การใชภาษาในการเขียนรายงานโครงงาน  ควรคํานึงถึงขอใด 

        ก.  ภาษาแบบแผนที่กระชับ เขาใจงาย 

       ข.  ภาษาที่ไพเราะแฝงวรรณศิลป 
                ค.  ภาษาวิชาการมีคําทับศัพท 
                ง.   ภาษาพูดที่เปนกันเอง 

17.  “คําขอบคุณ”  อยูในสวนใดของรายงานโครงงาน 

      ก. เน้ือเร่ือง                             
     ข.  คํานํา  
    ค.  สารบัญ                        
      ง.  กิตติกรรมประกาศ 

18.  ขอใดเปนการนําเสนอโครงงานที่ดี 
        ก.  เลือกผูนําเสนอที่สนุกสนาน 

    ข.  อธิบายข้ันตอนโครงงานชัดเจน 

       ค.  ใหรายละเอียดปญหาอุปสรรคท่ีพบมากท่ีสุด 

      ง.  ใหเวลากับผลสรุปการดําเนินโครงงานมาก 

19.  การต้ังชื่อโครงงานควรเร่ิมตนอยางไร 

      ก.  ตั้งช่ือเร่ืองใหยาวๆไวกอน 

     ข.  ตั้งชื่อเร่ืองใหสั้น กะทัดรัดนาอานไวกอน 
      ค.  ตั้งคําถามวาจะศึกษาอะไร ทําไมตองศึกษาไวกอน 
        ง.  ตั้งชื่อเร่ืองตามใจตนเองไวกอน ยังไมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

   ส
ำนกัหอ
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20.  ขอใดไมใชประโยชนของโครงงาน 

      ก.  ชวยฝกความสามัคคีในกลุม 

     ข.  ชวยใหรูเร่ืองนั้นๆ อยางละเอียด 

        ค.  เปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
      ง.  ทําใหคนเกงเปนที่สนใจของกลุม 

 

 

 

 

เฉลย    
 ขอ 1 (ข) ขอ 2 (ค) ขอ 3 (ค) ขอ 4 (ข) ขอ 5 (ก)  
 ขอ 6 (ง) ขอ 7 (ค) ขอ 8 (ข) ขอ 9 (ก) ขอ 10 (ก) 
 ขอ 11 (ข) ขอ 12 (ง) ขอ 13 (ข) ขอ 14 (ก) ขอ 15 (ง)  
 ขอ 16 (ก) ขอ 17 (ง) ขอ 18 (ข) ขอ 19 (ค) ขอ 20 (ง) 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
 
1.  จงเขียนเปนแผนผังความคิดขั้นตอนการทําโครงงานของกลุม พรอมทั้งกําหนดช่ือโครงงาน ดวย 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
2.  ขั้นตอนในการทําโครงงาน ขั้นตอนใดเปนขั้นตอนที่ทํายากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
 

  หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2   เวลาเรียน    3     ชั่วโมง 
  ครผููสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
 สาระท่ี 3   การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2.  ตัวชี้วัด ม. 2/2 วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตาง ๆ  
 ม. 2/3 วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   สื่อโฆษณามีจุดประสงคโนมนาวจูงใจใหผูรับสารเชื่อถือและ
เห็นคลอยตาม ผูรับสารจึงควรฝกทักษะการฟงและดูเชิงวิเคราะห เพื่อนําไปสูการฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณ  ชวยในการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  อีกทั้งนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใน
โลกยุคขอมูลขาวสารไดดวย 
4.  สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
 - แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร 
 - แนวทางการฝกความสามารถในการฟงดูเชิงคิดวิเคราะห 
 - ลักษณะการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ 
   - แนวทางการวิเคราะห วิจารณตัวอยางสื่อภาพยนตรโฆษณาประเภทตางๆ 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 ทักษะการวิเคราะห 
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7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มุงมั่นในการทํางาน 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน  
                 แบบฝก 
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1 การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  - แบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรู 
  - แบบฝก 
  - ใบงาน 
  9.2 การประเมินเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  - ชิ้นงานและภาระงาน 
  - คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 9.3 เกณฑการประเมิน 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การทําใหเกิด
ความกระจางชัด
เบื้องตน 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหไม
ชัดเจน และไม
ตรงประเด็นระบุ
การอางเหตุผลไม
ถูกตอง 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหได แต
ไมตรงประเด็น 
ระบุการอางเหตุผล 
ไดบางบางสวน 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหได
ชัดเจน ระบุการ
อางเหตุผลได
ถูกตอง ตั้งคําถาม 
ทาทายได 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง 
ตรงประเด็นที่จะ
ศึกษาคนควา 
และระบุการอาง
เหตุผลไดถูกตอง 
ครอบคลุม ตั้ง
คําถามที่ทาทาย
ไดเหมาะสม 
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ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

2. การพิจารณา 
   ความนาเชื่อถือ 
   ของแหลง  
   ขอมูลและ 
   ขอสังเกต 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเชื่อถือไม
ชัดเจน ไมถูกตอง  

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
ขอสังเกตไดเปน
บางสวน 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูล
ขอสังเกตไดตาม
เกณฑ 

ใชเหตุผลจําแนก
ขอเท็จจริงขอคิดเห็น
และประเมินความ
นาเช่ือถือของ
แหลงขอมูลและ
ขอสังเกตและได
อยางชัดเจน 
ถูกตอง ตามเกณฑ
ความนาเชื่อถือ
ทั้งหมด 

3. การสรุปอางอิง สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปไมถูกตอง 
ขาดเหตุผล 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปได
ถูกตองมีเหตุผล
เปนบางสวน 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและ 
นิรนัยสามารถลง
สรุปและตัดสิน
ขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและ 
นิรนัยสามารถลง
สรุปและตัดสิน
ขอสรุปของเร่ือง
ไดอยางถูกตอง มี
เหตุผลท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 
4  คะแนน หมายถึง ระดับดีมาก 
3  คะแนน หมายถึง ระดับดี 
2  คะแนน หมายถึง ระดับพอใช 
1  คะแนน หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

10.  กิจกรรมการเรียนรู 
 10.1  กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
 ชั่วโมงท่ี 1  
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  1. ทดสอบกอนเรียนโดยแสดงสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา 2 เร่ืองใหนักเรียนฟง
และดู จากนั้นทําแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ ภายในเวลา 30 นาที 
  2. ครูตั้งคําถามกระตุนความสนใจใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวา “ทําไมเราจึงตอง
รูเทาทันสื่อโฆษณา”   
  3. ครูแสดงสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง หลักในการฟงและดูสื่อโฆษณา ชี้แนะ
ใหนักเรียนตระหนัก ถึงความสําคัญในการรูเทาทันสื่อและประโยชนของการวิเคราะหสื่อโฆษณา 
เพื่อใชในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 
 10.2  กิจกรรมที่ชวยพัฒนาการเรียนรู 
 ชั่วโมงท่ี 2  
  4. แบงกลุมนักเรียนเปน 8 กลุม ใหนักเรียนเลือกประธานและเลขากลุม 
  5. ครูซักถามถึงแนวทางการรับสารจากการฟงและดูสื่อโฆษณา และหลักการ 
วิธีการวิเคราะหเร่ืองท่ีฟงและดู   ครูเสนอแนวการวิเคราะหโฆษณาโดยใชแนวคิดของนอรริสและ 
เอนนิส ( Norris and Ennis) 3 ขอ ใหนักเรียนศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหจากใบความรู 
  6. เสนอตัวอยางภาพยนตรโฆษณาใหนักเรียนชวยกันสังเกตและวิเคราะหโดยใช
เคร่ืองมือการวิเคราะหตามแนวคิดของนอรริสและเอนนิส (Norris and Ennis) จํานวน 7 เร่ือง  
  7. นักเรียนสรุปผลการวิเคราะหและอธิบายวิธีการวิเคราะหโฆษณา   ตามท่ีเขาใจ 
ครูอธิบายเพ่ิมเติมจนมั่นใจวานักเรียนทุกคนเขาใจตรงกัน 
 10.3  กิจกรรมรวบยอด 
  8. นักเรียนแตละกลุม สรุปขอคิดท่ีไดจากการวิเคราะห วิจารณสื่อโฆษณาเพ่ือ
นําไปใชในชีวิตประจําวันเปนขอ ๆ  
  9. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชสื่อซีดีภาพยนตรโฆษณา 
11.  สื่อการเรียนรู 
 11.1  แบบทดสอบกอนการจัดการเรียนรู ประกอบวีดิทัศนโฆษณา ไทยประกันชีวิต 
และนํ้ามันพืชกุก 
  11.2  ใบความรู 
  11.3  วีดิทัศนภาพยนตรโฆษณาท่ีเสนอจุดขายดวยวิธีตาง ๆ  
   1.  โฆษณายาหมองถวยทอง (เสนอผลิตภัณฑโดยตรง) 
   2.   โฆษณาโตโยตาไฮลักซ  (ใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนผูนําเสนอ) 
   3.   โฆษณากระดาษดับเบิ้ลเอ (ใชบทละคร)    
     4.   โฆษณาผงซักฟอกแอทแทค (ใชการสาธิต)   
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   5. โฆษณาซันซิล  (ใชนําบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญมาตอกย้ําคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ)  
   6.  โฆษณาโดฟ  (ใชบุคคลท่ีมีประสบการณมาตอกย้ําคุณสมบัติของผลิตภัณฑ)
     7.  โฆษณาไทยประกันชีวิต  (ใชดนตรีเสนอสารโฆษณา)  (โฆษณาไทยประกัน
ชีวิต) 
 11.4  ใบกิจกรรม 
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ใบความรู 
เร่ือง การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 

 
     ปจจุบันเปนโลกแหงขาวสารขอมูลและการสื่อสาร มีสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ     สื่อ
อิเล็กทรอนิกส การแสดง การศึกษาแหลงเรียนรู ตองอาศัยทักษะการฟงดูการดูเพื่อพัฒนาสติปญญา  
การฟงและการดูจึงมีบทบาทสําคัญตอการเรียนรู การศึกษาและการเพ่ิมพูนประสบการณชีวิต ซึ่ง
ควรฝกฝนเพ่ือใหไดประโยชนจากการฟงและดูนั้น 

 

ความหมายของการฟง 
             การฟง เปนระบบการทํางานของสมองตอเนื่องจากการไดยิน โดยนําเสียงท่ีไดยินแลว
มาตีความ ทําความเขาใจและจดจําไว การฟงจึงเปนกระบวนการรับรูใจความหรือความหมายของ
เสียงท่ีไดยิน    
             

ความหมายของการดู 
 การดู เปนการใชประสาทสัมผัสทางตาเพ่ือใหเห็นภาพ แลวสงขอมูลไปยังสมอง เพื่อ
รับรู ตีความ เขาใจสิ่งที่มองเห็น การดู เปนทักษะทีสําคัญในยุคปจจุบันไมนอยไปกวาทักษะการฟง 
เพราะเปนการงานของประสาทตาท่ีละเอียดออน และมีเสนใยประสาทจํานวนมาก มีสุภาษิตจีน
โบราณกลาววา ”อานหนังสือรอยเลมไมสูเดินทางหน่ึงลี้” ซึ่งหมายความวา การศึกษาตํารามากมาย 
ก็สูการเดินทางไปเห็นไปสัมผัสสิ่งนั้นโดยตรงไมได เชนเดียวกับสํานวนไทยที่วา “สิบปากวาไมเทา
ตาเห็น”  ที่ใหความสําคัญตอการเห็นดวยตาตนเองยอมดีกวาไดยินจากคําพูดจากหลายปากๆ   
 ปจจุบัน ทักษะการฟงและดู  เปนทักษะการรับสารของมนุษยที่มักเกิดรวมกันเสมอ เชน 
การชมภาพยนตร  เราตองใชทักษะการฟงและการดูประกอบกันจึงจะเขาใจเร่ืองน้ันๆ ได อยางไรก็
ตามบางคร้ังการใชทักษะท้ังสองน้ีอาจเกิดแยกกัน เชน ฟงวิทยุ เราไมจําเปนตองอาศัยทักษะการดู 
หรือ การดูปายสัญญาณจราจร เราก็ไมตองอาศัยทักษะการฟง เปนตน  การรับสารท่ีใชทักษะการฟง
และการดู ผูรับสารตองสามารถวิเคราะห และใชวิจารณญาณ ในการตีความประเมินคาสารน้ัน ๆ 
           

การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร 
 การรับสารดวยการฟงและดูจะตองต้ังใจ เพื่อจับใจความสําคัญ และสามารถจําแนก
แยกแยะขอคิด  คติธรรม  ขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  ตลอดจนจุดประสงคของผูสงสารไดอยางมี
หลักเกณฑ มีมารยาท ซึ่งจะทําใหผูรับสารมีความรูและความคิดเชิงวิเคราะห  และเกิดทักษะ
ความสามารถของการคิดอยางมีวิจารณญาณไดในที่สุด  
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            1.  ความหมายของการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  
   การวิเคราะห หมายถึง การคิดใครครวญ  และแยกแยะเปนสวนๆ  การรับสารใดๆ ก็
ตาม  ผูรับสารจะตองรูจักจําแนกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  และพิจารณาวา  สารนั้นมีคุณคา มี
ประโยชนอยางไร  ผูพูดมีจุดประสงคอยางไร  การท่ีผูรับสารสามารถคิดวิเคราะหได  จะฝกใหเปน
คนที่มีความคิด  พิจารณา  ไตรตรอง  รอบคอบ  และมีวิจารณญาณในการรับสาร  ไมเปนคนเช่ือคน
งาย  ไมเกิดปญหาเพราะไตรตรองโดยไมรอบคอบ 
  การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหหมายถึงกระบวนการรับสารดวยการฟงและดู โดยจับ
ประเด็นใจความสําคัญซึ่งผูรับสารจะตองสามารถตีความ  จําแนกแยกแยะวาประเด็นใดเปนความ
จริง  เปนขอเท็จจริง หรือเปนความคิดเห็น  และสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญของสารน้ัน 
 2.   แนวทางการรับสารจากการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
  ปจจุบันการเผยแพรขอมูล  ขาวสาร  เหตุการณ  เร่ืองราวตางๆ ที่มีลักษณะเปนบท
โฆษณา  ขาว  ละคร  บทความ  บทสัมภาษณ  ฯลฯ  โดยเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ  เชน  
โทรทัศน  คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต มีกันอยางแพรหลาย  เยาวชนจึงตองติดตามรับขอมูลตางๆ 
จากสื่อเหลาน้ี  ดังน้ันเพื่อใหการรับสารมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนจึงจําเปนตองทราบหลักสําคัญใน
การรับสารประเภทตางๆ ไดอยางสัมฤทธิ์ผล  ประพนธ  เรืองณรงค  และคณะ (2545: 216-218)  ได
กลาวถึงแนวทางการดูสื่อวารูปแบบตางๆ อาทิ  การรับสารจากสื่อประเภทการโฆษณา 
     ความมุงหมายสําคัญของการรับสารประเภทนี้  คือ  การศึกษาสารประโยชนของ
สิ่งท่ีโฆษณา  ศึกษาการใชถอยคํา  ใชความคิดของตนวิเคราะหความนาเช่ือถือของสารดังกลาว  
ผูรับสารท่ีดีควรใชเหตุผลประกอบการฟงและดูวา  สิ่งที่โฆษณาน้ันมีคุณคาจริงหรือไม  โดยไมควร
หลงเช่ือไปตามถอยคําหรือภาพที่แสดงใหดู  ทั้งน้ีเพราะการโฆษณาน้ันมุงใชการกลาวเกินจริง
เพื่อใหผูรับสารคลอยตาม  เพื่อชักจูงใหใชบริการ  หรือซื้อสินคาที่โฆษณาน้ัน  ซึ่งเปนลักษณะของ 
โฆษณาชวนเชื่อ 
    แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร มี 3 
ขั้น ดังตอไปน้ี  

  2.1  ความกระจางชัดเบ้ืองตน  
    1.  การระบุคําถามตรงประเด็น  
    2.  การวิเคราะหการอางเหตุผล  
    3.  การถามและตอบคําถามไดชัดเจนและทาทาย  
  3.2  การใหเหตุผลสนับสนุนทั่วไป 
    1.  การพิจารณาความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล  
    2.  การสังเกตและการตัดสินขอสังเกต 
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                        3.3  การสรุปอางอิง  
            1.  การนิรนัย เปนการพิสูจนโดยนําความจริงที่ยอมรับแลวมาใชเปนหลักแลว
นําสิ่งที่ตองการพิสูจนมาเทียบ 
            2.  การอุปนัย เปนการพิสูจน โดยนําสิ่งที่ไดจากการสัมผัสหรือสังเกตในหลายๆ
สิ่ง ที่เหมือนกันแลวนํามาสรุปเปนหลัก ผลท่ีไดมีแนวโนมที่จะเปนจริงหรืเท็จ 
             3.  การสรุปและตัดสินขอสรุปได  
  4.  ลักษณะการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ    กลาวโดยสรุป ดังนี้ 
    4.1  ฟงและดูแลวมีความเขาใจตรงตามความหมายของผูพูดหรือสิ่งที่ไดฟง 
                          4.2  ฟงและดูแลวสรุปสาระสําคัญได 
                            4.3  รูจักใชวิจารณญาณในการฟงและดู สามารถใชเหตุผลเพื่อวิเคราะหไดวาสิ่ง
ใดควรเช่ือหรือสิ่งใดไมควรเชื่อ 
                            4.4   มีสมาธิและความต้ังใจในการฟงและดู 
                            4.5  มีสติในการรับรูสิ่งท่ีฟงและดู โดยฟงอยางมีจุดมุงหมายและรูวากําลังฟง
และดูเร่ืองอะไร เพื่ออะไร 
                           4.6  ฟงและดูแลวสามารถเขาใจในความคิดและความตองการของผูสงสาร 
                           4.7  ฟงและดูแลวสามารถบอกขอคิด ซึ่งเปนคุณคาจากการฟงและดูได โดยที่
หลังจากฟงเร่ืองราวตาง ๆ แลว ควรคิดทบทวนวาเร่ืองราวท่ีไดฟงและดูไปแลวนั้น มีขอเท็จจริง
หรือมีเหตุผลนาเช่ือถือหรือไมเพียงใด มีสิ่งใดที่จะนําไปปฏิบัติใหเปนประโยชนในโอกาสตาง ๆ 
ไดบาง 
                           4.8  ปฏิบัติตนเปนผูที่มีมารยาทในการฟงและดู  คือใหเกียรติดวยใหความสนใจ 
                           4.9  ตั้งใจฟงและดูโดยไมทํางานอ่ืนมาทําขณะท่ีฟงและดู  หรือทํากิจกรรมอ่ืน ๆ 
เชน วาดรูปเลน หรือนั่งพับกระดาษเลน นอกจากน้ีตองรูจักรอคอยเวลาและโอกาสในการซักถาม 
    4.10  เพื่อใหมีความเขาใจตรงกับจุดประสงคของผูสงสารและสิ่งที่นําเสนอมา 
    4.11  ผูฟงและดูที่ดีควรซักถามผูสงสาร  ถามีตอนใดท่ีไมเขาใจแจมแจง ซึ่งอาจ
ทําใหการรับสารคลาดเคลื่อนไป 
 สรุป  การฟงและการดูเปนการรับสารท่ีใชในชีวิตประจําวันที่สําคัญยิ่งในปจจุบัน  ผูที่
จะฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหไดอยางมีวิจารณญาณมีประสิทธิภาพ จะตองสามารถเกิดความคิดอยาง
กระจางชัด สามารถใหเหตุผลสนับสนุนท่ัวไป และสามารถในการอางอิงไดนั้น  จะตองฝกฝน
ตนเองใหเปนคนท่ีฟงและดูเปน คือฟงและดูอยางมีหลักการ มีจุดหมาย รูจัก ใชเหตุผลวิเคราะห 
เร่ืองที่ฟงและดูไดอยางถูกตอง 
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ใบกิจกรรม 
ความกระจางชัดเบื้องตน 

 
 การคิดเชิงวิเคราะหจากเร่ืองท่ีฟงและดู  หมายถึง การจําแนกแจกแจงองคประกอบ    
ตาง ๆจากสื่อท่ีฟงและดู   และหาความสัมพันธเชิงเหตุผล  เพื่อคนหาสาเหตุ ที่แทจริง  นําไปสูการ
ตีความและใหความหมายในองคประกอบนั้นๆ อยางลึกซึ้ง เปนเหตุเปนผล และสอดคลองกัน 
 ผูมีความสามารถในการคิดกระจางชัดเบ้ืองตน   จะสามารถระบุคําถามไดตรงประเด็น   
วิเคราะหการอางเหตุผล และ  ถาม ตอบคําถามที่ทาทายไดอยางชัดเจน 
           ตัวอยางคําถามที่ใชในการฟงและดูเชิงวิเคราะห  เชน 
 1.  ประเด็นสําคัญของส่ือนี้คืออะไร 
 2.  จุดประสงคของสื่อน้ี คืออะไร   
 3.  สื่อใชวิธีใดในการนําเสนอจุดขาย 
 4.  ทําไมสื่อจึงใชวิธีนี้ในการนําเสนอ 
 5.  เปาหมายของส่ือ คือ คนกลุมใด  
 6.  สื่อเนน องคประกอบใด เปนจุดเดน ในการโนมนาวใจใหผูดูเกิด อารมณ ความรูสึก 
หรือ ความคิดอะไร 
 7.   ภาษาภาพและเสียงของสื่อโนมนาวใจ หรือไม อยางไร    
 8.   คําขวัญ หรือ ขอความท่ีสื่อกําหนด หมายความวาอยางไรและนักเรียน เห็นดวย
หรือไม 
 9.   มีการใชสัญลักษณหรือไม และสัญลักษณนั้นสื่อถึงอะไร 
 10.  มีการใชเสียงดนตรีประกอบเพลง บทสนทนา เหตุการณจําลอง  หรือ ความเงียบ   
หรือไม อยางไร 
 11.  มุมกลองท่ีใชแตกตางกัน ใหอารมณหรือความรูสึกที่ตางกันหรือไม อยางไร 
 12.  เกิดคําถามอะไรขึ้นในใจเราบาง ขณะท่ีเราฟงและดูสื่อ  
 13.  มีเร่ืองใดบางในสื่อที่ไมไดนําเสนอ ทั้งที่ควรนําเสนอ 
 14.  สื่อนําเสนอความคิด หรือ คานิยมใดบาง 

  15.  ในการนําเสนอสินคาประเภทเดียวกัน สื่อแตละรายการเปนอยางไร 
แบบฝก 
 ใหนักเรียนดูสื่อวีดิทัศนโฆษณาที่ครูกําหนด ให  จากนั้นต้ังคําถามและตอบคําถามที่ใช
ในการคิดกระจางชัดเบื้องตน มาคนละ 5  คําถาม 
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ใบกิจกรรม 
การใหเหตุผลสนับสนุนท่ัวไป 

 
 ในการคิดเชิงวิเคราะหจากเร่ืองท่ีฟงและดู  นักเรียนจะตองสามารถ  พิจารณา   ประเมิน
ความนาเชื่อถือของขอมูลไดวา   เปนขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือแหลงใด   ขอมูลใดเปนจริง   ขอมูล
ใดเปนความคิดเห็น  ขอมูลใดไมจําเปน ไมเกี่ยวของ หรือ ขอมูลใด ควรเช่ือ หรือไมควรเช่ือ  ขอมูล
ใดไดรับการยอมรับ ไมมีขอโตแยง มีเหตุผลนาเช่ือถือ    โดยการสังเกตและตัดสินขอมูลไดดวย
ตนเอง  ไมใชอารมณ หรือ ความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ  
 ผูมีความสามารถในการใหเหตุผลสนับสนุนทั่วไป จะพิจารณาความนาเช่ือถือของ
แหลงขอมูล สามารถสังเกตและตัดสินขอสังเกตได 
             ตัวอยางคําถามที่ใชในการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห    
 1.  สื่อนี้นาเชื่อถือหรือไม จงบอกเหตุผล 
 2. ขอมูลใดเปนขอเท็จจริง ขอมูลใดเปนขอคิดเห็น  
 3. ขอมูลใดมีเหตุผล นาเชื่อถือ 
 4.  ขอมูลใดเกินจริง ไมมีเหตุผล นาเชื่อถือ 
 
แบบฝก 
 ใหนักเรียนดูสื่อวีดิทัศนโฆษณาที่ครูกําหนด ให  จากนั้นต้ังคําถามและตอบคําถามที่ใช
ในการใหเหตุผลสนับสนุนทั่วไป  มาคนละ  3  คําถาม 
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ใบกิจกรรม 
การสรุปอางอิงดวยแหตุผลแบบนิรนัย อุปนัย และตัดสินคุณคา 

 
    คําชี้แจง      อานสถานการณตอไปนี้ 
สถานการณ  ที่รานขายเงาะ คนซื้อเดินเขาไปดูที่เขงเงาะ แมคาใชวิธีการพูดโนมนาว ลูกคาคิด
ไตรตรองและอางเหตุผลเพื่อตอรอง 
                  แมคา  : เงาะโรงเรียนจา หวานรอน หวานทุกลูก หวานทั้งเขงเลยจะ ลองชิมไดทุก
ลูก ไมหวาน ไมตองซื้อ 
   คนซื้อ : งั้นขอชิมกอนนะคะ  ถาหวานจะซื้อ 
   แมคา  :  เชิญชิมไดเลยจะ หวานทุกลูกรับประกัน เชื่อแมคาเถอะ  

 
การใหเหตุผลแบบนิรนัย 
  การใหเหตุผลแบบนิรนัย (deduction)  หมายถึง   ความสามารถในการใหเหตุผล โดย
นําหลักการใหญ ๆ หรือความจริงท่ัวไป ไปแตกเปนหลักการยอย ๆ หรือ ใชสรุปความจริงเฉพาะ 
นําหลักการไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  เกิดผลสรุป จากสิ่งท่ีเรารูแลวสวนใหญ (ความจริง
ท่ัวไป)  ไปสูสวนยอยท่ีเปนขอสนับสนุนสวนใหญ (ความจริงเฉพาะ)  
 การอางเหตุผลแบบนิรนัย จึงเปน การเช่ือสิ่งทั้งหมดวาเปนอยางน้ัน และเมื่อนํา
บางสวนออกมา ก็ยอมเปนเชนเดียวกับทั้งหมด ดังเชน ผูซื้อเงาะใชวิธีนิรนัย ดังนี้ 
 ตัวอยาง  การใหเหตุผลแบบ นิรนัย 
  ความจริงท่ัวไป 1. เปนที่ยอมรับแลววาเงาะโรงเรียนเปนเงาะที่มีรสหวาน 
  ความจริงเฉพาะ 2. เงาะในเขงของแมคาเปนเงาะพันธุเงาะโรงเรียน 
  ดังนั้น  เงาะในเขงมีรสหวาน 
 
 

การใหเหตุผลแบบอุปนัย 
 การใหเหตุผลแบบอุปนัย (induction) หมายถึง ความสามารถในการสรุปอางอิง จาก
สถานการณ เหตุการณที่เกิดข้ึน จากหลักการยอย ๆ ไปสรุปเปนหลักการใหญ ๆ  เกิดผลสรุป เปน
ความรูจาก "สวนยอย"(ความจริงเฉพาะ)  ไปสรุปเปน  "สิ่งสวนใหญที่ยังไมรู" (ความจริงทั่วไป) 
 การอางเหตุผลแบบอุปนัย จึงเปนการนําสิ่งท่ีรูแลวบางอยาง  สรุปเปนความรูทั้งหมด 
หรือสรุปไดแนวโนมของสิ่งน้ันท้ังหมด ดังเชน คนจะซื้อเงาะไดทดลองชิม แลวใชวิธีอุปนัย ได
ดังนี ้
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ตัวอยางการใหเหตุผลแบบ อุปนัย 
 1.   ชิมเงาะผลท่ี 1 ดานลางเขงมีรสหวาน  
 2.  ชิมเงาะผลท่ี 2 กลางเขงมีรสหวาน  
 3.  ชิมเงาะผลท่ี 3 ริมซายเขงมีรสหวาน 
 4.  ชิมเงาะผลท่ี 4 ริมขวาเขงมีรสหวาน  
 5.  ชิมเงาะผลท่ี 5  ดานบนเขงมีรสหวาน  
 ดังนั้น มีแนวโนมวาเงาะในเขงนี้มีรสหวาน 
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แบบฝก 
การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย 

 
คําชี้แจง     จงเติมขอสรุปที่สมเหตุสมผล    
1.  ความจริงทั่วไป   1) สัตวเปนสิ่งมีชีวิตที่รองได 
     ความจริงเฉพาะ            2) ลิงเปนสัตว 

ดังนั้น        ลิง……………………………………………………………………………. 
 

2.  ความจริงทั่วไป   1) กีฬาทุกชนิดเปนสิ่งดีตอสุขภาพ 
     ความจริงเฉพาะ              2) ฟุตบอลเปนกีฬา 
     ดังนั้น       ฟุตบอล…………………………………………………………………….. 
 
3.  ความจริงทั่วไป   1) ยาเสพติดเปนสิ่งใหโทษ 
    ความจริงเฉพาะ     2)สุราเปนยาเสพติด 
 ดังนั้น   สุรา ……………………………………………………………………….. 
 
4.  สภาพอากาศที่มีเมฆดําและรอนอบอาวฝนมักตก 
  4.1 ตอนเย็นวันจันทร มีเมฆดํา อากาศรอนอบอาว ฝนตก 
 4.2 ตอนเย็นวันอังคาร มีเมฆดํา อากาศรอนอบอาว ฝนตก 
 4.3 ตอนเย็นวันพุธ มีเมฆดํา อากาศรอนอบอาว ฝนตก 
      4.4 ตอนเย็นวันพฤหัสบดี มีเมฆดํา อากาศรอนอบอาว ฝนตก 
 4.5สรุปไดวา สภาพอากาศตอนเย็นวันศุกร มีเมฆดํา  อากาศรอนมีแนวโนม
วา……….……………………………………………………………………………… 
5.  การทานขนมหวานและไมออกกําลังกาย ทําใหน้ําหนักขึ้น  
  5.1 เดือนที่ 1  ญาญาทานขนมหวานและไมออกกําลังกาย ญาญาน้ําหนักขึ้น 1 กิโลกรัม 
  5.2 เดือนที่ 1  ญาญาทานขนมหวานและไมออกกําลังกาย ญาญาน้ําหนักขึ้น 1 กิโลกรัม 

 5.3 เดือนที่ 1  ญาญาทานขนมหวานและไมออกกําลังกาย ญาญานํ้าหนักขึ้น 1 กิโลกรัม 
 5.4 เดือนที่ 1  ญาญาทานขนมหวานและไมออกกําลังกาย ญาญานํ้าหนักขึ้น 1 กิโลกรัม 

   5.5 สรุปไดวา  เดือนที่ 5 น้ําหนักของญาญา มีแนวโนมวา……………..……………… 
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เฉลย  1. รองได                   
 2. ดีตอสุขภาพ         
  3.เปนสิ่งใหโทษ  
 4. ฝนจะตก       
 5. น้ําหนักขึ้นอีก 1  กิโลกรัม       
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วิชา ท22102 ภาษาไทย 
ใบกิจกรรม การฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  

 

ภาพยนตรโฆษณา เร่ืองที่...........เร่ือง................................................................................... 
 
 

คําชี้แจง  หลังจากฟงและดูภาพยนตรโฆษณาแลว ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโฆษณาและคนหา 
              คําตอบตามประเด็นตอไปน้ี 
 1. หลังจากดูภาพยนตรโฆษณาน้ีแลว ใหนักเรียนต้ังคําถามที่เหมาะสมเพ่ือใชเปน
แนวทางในการวิเคราะหโฆษณามาสัก 2 คําถาม 
   1.1 ………………………………………………………………………………... 
  1.2  ………………………………………………………………………………… 
  1.3 เลือกคําถามท่ีเหมาะสมเพื่อเปนแนวการวิเคราะหโฆษณาอยางครอบคลุมและ
ตรงประเด็นท่ีตองการ เพียงคําถามเดียว  คําถามที่เลือกคือ.......................................................... 
 

2. วิเคราะหการนําเสนอโฆษณานี้ดวยตารางดังตอไปนี้ ถาองคประกอบใดไมปรากฏใน
โฆษณาใหเวนวาง 
 

องคประกอบการนําเสนอ ลักษณะสําคัญและความหมายท่ีตองการนําเสนอ 
2.1 ภาพ  

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

2.2 เหตุการณจําลองเร่ืองราว  

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

2.3 เสียงประกอบ  
     (ดนตรี/เพลง ฯลฯ) 

 

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

2.4 คําขวัญ(สโลแกน) / 
     ขอความ/สถิติ ฯลฯ 

 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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องคประกอบการนําเสนอ ลักษณะสําคัญและความหมายท่ีตองการนําเสนอ 
2.5 บทสนทนา / บทบรรยาย  
     (จากการฟงเสียง) 

 

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

2.6 ตัวแสดง (ดารา คนธรรมดา  
     ฯลฯ) 

 

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

2.7 อวัจนภาษา (สีหนา ทาทาง  
      น้ําเสียง รอยยิ้ม ฯลฯ) 

 

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

2.8 การแตงกาย (ลักษณะ/ สี)  

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

2.9 เทคนิค/ภาพน่ิง/ 
      ภาพเคลื่อนไหว/มีแตภาพไม 
     มีเสียง 

 

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

2.10 อ่ืนๆ (ระบุ)  
....................................... 
........................................ 
......................................... 

 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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ตัวอยาง  ความจริงทั่วไป : สมพันธโชกุนเปนสมที่มีรสหวาน 
  ความจริงเฉพาะ : สมเขงนี้เปนสมพันธโชกุน 
  ดังนั้น  : สมเขงนี้มีรสหวาน 

 3. จากการวิเคราะหเนื้อหาและการนําเสนอของโฆษณาสรุปไดวาจุดประสงคและ
กลุมเปาหมายของโฆษณาคืออะไร 
  3.1 จุดประสงคโฆษณา คือ  .................................................................................. 
  3.2 กลุมเปาหมายโฆษณา คือ ............................................................................... 

 4.  ถาจะถามและตอบคําถามท่ีทําใหเขาใจโฆษณาอยางกระจางชัดยิ่งขึ้นนักเรียนจะตั้ง
คําถามอะไร จงตั้งคําถามลักษณะดังกลาว 1 คําถาม 
 

คําถาม คําตอบ 
1……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

1………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
 5. จากการอางเหตุผลจูงใจโดยใชองคประกอบตาง ๆ (ตารางวิเคราะห) ใหนักเรียน
พิจารณาความนาเช่ือถือโฆษณานี้ตามหลักการฟงและดูเชิงวิเคราะหที่ไดเรียนเห็นวา นักเรียนจะ
พิจารณาความนาเชื่อถือของโฆษณาน้ีวามาจากสิ่งใดบาง เพราะอะไร จงอธิบายใหชัดเจน 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
    

 6. จากโฆษณา จงเขียนขอความเชิงเหตุผลแบบนิรนัยเพื่อวิเคราะหโฆษณา 
 
 
 
 
 
  การนิรนัย จากโฆษณาน้ี 
  6.1  ความจริงทั่วไป :         
  6.2  องคประกอบจากโฆษณา (ความจริงเฉพาะ):      
  6.3  ดังนั้น          
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ตัวอยาง  การอุปนัย 
1.  ชิมสมผลท่ี1 จากสวนลางของเขงมีรสหวาน 
2. ชิมสมผลท่ี 2 จากสวนกลางของเขงมีรสหวาน 
3. ชิมสมผลท่ี 3 จากสวนขางซายของเขงมีรสหวาน 
4. ชิมสมผลท่ี 4 จากสวนขางขวาของเขงมีรสหวาน 
5. ชิมสมผลท่ี 5 จากสวนบนของเขงมีรสหวาน 
6. ดังนั้น มีแนวโนมวาสมเขงนี้มีรสหวาน 

 7. จากโฆษณา จงใชเหตุผลแบบอุปนัยเพ่ือวิเคราะหโฆษณา 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
                    7.1 การอุปนัยจากโฆษณาน้ี....................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
  7.2 จากขอความโฆษณาขางตน สามารถเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกินจริงเห็นชัดเจนคือ
อะไรและในความเปนจริงสิ่งนั้นเปนอยางไร 
 

สิ่งท่ีเกินจริง/ไมสมเหตุสมผล ความเปนจริง 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3………………………………………… 

1……………………………………………………. 
2……………………………………………………. 
3……………………………………………………... 

 

 8.  จากการวิเคราะหดวยเหตุผลมาตามลําดับ สรุปไดวาโฆษณาน้ีมีคุณคาและใหขอคิด
ใดที่เปนประโยชนตอการนําไปใช  ใหนักเรียนเขียนบรรยายใหชัดเจน   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ชื่อ...................................................... เลขที่ .........   ชั้น ม 2/….. 

                  (ผูวิเคราะห) 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
 

หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย                         รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2                          เวลาเรียน    1     ชั่วโมง 
ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง             โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สาระท่ี 2 การเขียน และ 3 การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู  
  ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด และ
ความรูสึกในโอกาสตางๆได อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2.  ตัวชี้วัด  ม. 2/2  วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็นและความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตาง ๆ 

 ม. 2/3   วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและพูดอยางมีเหตุผล เพื่อนําขอคิดมาประยุกตใช 
            ในการดําเนินชีวิต  

3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด     
 ในชีวิตประจําวัน เรารับสารดวยการฟงและดูมากที่สุด ทั้งท่ีตั้งใจไมตั้งใจ  การรับสาร
ใดๆก็ตาม ผูรับสารจะตองรูจักคิดวิเคราะห คือ คิดใครครวญ แยกแยะเปนสวนๆ เพื่อใหเกิดความ
กระจางชัดในเบ้ืองตน สามารถพิจารณาความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและขอสังเกตตาง ๆ 
ตลอดจนสามารถลงขอสรุปและตัดสินขอสรุปได การท่ีผูรับสารสามารถคิดวิเคราะห ไตรตรอง
อยางรอบคอบจะฝกใหเปนผูมีวิจารณญาณ ไมเชื่อคนงาย   
4.  สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะหวิจารณเร่ืองที่ฟงและดู 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 ทักษะการวิเคราะห 

 7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 7.1 ใฝเรียนรู 
 7.2  มุงมั่นในการทํางาน 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน แบบฝก 

   ส
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9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1 การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู   สังเกตพฤติกรรม 
 9.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู   ประเมินจากช้ินงาน 
 9.3 เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การทําใหเกิด
ความกระจางชัด
เบื้องตน 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหไม
ชัดเจน และไม
ตรงประเด็นระบุ
การอางเหตุผลไม
ถูกตอง 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะห ได 
แตไมตรงประเด็น 
ระบุการอางเหตุผล 
ไดบางบางสวน 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหได
ชัดเจน ระบุการ
อางเหตุผลได
ถูกตอง ตั้งคําถาม
ทาทายได 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง 
ตรงประเด็นที่จะ
ศึกษาคนควา 
และระบุการอาง
เหตุผลไดถูกตอง 
ครอบคลุม ตั้ง
คําถามที่ทาทาย
ไดเหมาะสม 
 

2. การพิจารณา
ความนาเชื่อถือ
ของแหลงขอมูล
และขอสังเกต 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเชื่อถือไม
ชัดเจน ไมถูกตอง  

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
ขอสังเกตไดเปน
บางสวน 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูล
ขอสังเกตไดตาม
เกณฑ 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูลและ
ขอสังเกตและได
อยางชัดเจน 
ถูกตอง ตามเกณฑ
ความนาเชื่อถือ
ทั้งหมด 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

3. การสรุปอางอิง สรุปอางอิงความ 
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปไมถูกตอง 
ขาดเหตุผล 

สรุปอางอิงความ 
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปได
ถูกตองมีเหตุผล
เปนบางสวน 

สรุปอางอิงความ 
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

สรุปอางอิงความ 
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปของเร่ือง
ไดอยางถูกตอง มี
เหตุผลท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
    คะแนน  ระดับคุณภาพ 
4  คะแนน หมายถึง ระดับดีมาก 
3  คะแนน หมายถึง ระดับดี 
2  คะแนน หมายถึง ระดับพอใช 
1  คะแนน หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

 
10.  กิจกรรมการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรู 
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 : การให
ความรูพื้นฐาน 

 1. ทบทวนหลักการและบทบาทของครู นักเรียนใน 
    การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน และหลักการคิด 
    วิเคราะหจากการฟงและดู 
2. แบงนักเรียนเปนกลุม คละตามความสามารถ 
    กลุมละ 10 คน 

ขั้นที่ 2 : การคิดและ
เลือกหัวขอเร่ืองหรือ
ปญหาที่จะศึกษา 

1. การทําใหเกิด 
   ความกระจางชัด 
   เบื้องตน 

3. ใหนักเรียนฟงและดูสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา  
    ประเภทที่ 1 : โฆษณาที่เสนอจุดขายที่เกี่ยวกับ 
    ผลิตภัณฑโดยตรง  
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การจัดการเรียนรู 
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

   1.1 ระบุคําถาม
ใหตรงประเด็น 
 

4. ครูกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาเพ่ือใชในการ 
    ทําโครงงานโดยใหสมาชิกในกลุมตั้งประเด็น 
     คําถามหรือปญหาขอสงสัยหากไมเชื่อตามโฆษณา  
     จากนั้นคัดเลือกประเด็นคําถามที่ครอบคลุม 
     เหมาะสม เปนประเด็นหัวขอที่ตองการศึกษากลุม 
     ละ 1 ประเด็น เชน  
     1)  อะไรคือสิ่งที่เกินจริงในโฆษณาน้ี 
     2)  การนําเสนอโฆษณามีเหตุผลนาเช่ือถือหรือไม 

ขั้นที่ 3 : การวางแผน  
 
 
 
  1.2 วิเคราะหการ
อางเหตุผล 
 
 
 
1 . 3  ตั้ ง คํ า ถ า ม
เ พ่ือให เกิดความ
กระจางชัด 

5. นักเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
    โฆษณาจากแหลงเรียนรูตางๆและวางแผนเขียนเคา 
     โครงโครงงานตามขั้นตอน ในใบบันทึกกิจกรรม 
    ที่  5 
6. แจกใบกิจกรรม ใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะห 
    องคประกอบเดนของโฆษณา ตลอดจนอภิปราย 
    ลักษณะสําคัญและเหตุผลที่ใชองคประกอบ 
    ในการนําเสนอสารของภาพยนตรโฆษณาน้ันๆ 
7. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันต้ังคําถามและคําตอบที่ทํา 
    ใหเขาใจถึงกลยุทธการนําเสนอโฆษณาอยาง 
    กระจางชัดมา 1 คําถาม เชน 
    1)  ทําไมสื่อจึงใชกลยุทธนี้ในการโฆษณา 
    2)  ประเด็นสําคัญ/จุดขายของโฆษณานี้คืออะไร 
    3)  ภาษาภาพและเสียงของโฆษณา โนมนาวใจ 
         หรือไม อยางไร 
    4)  มีการใชสัญลักษณหรือไม และสัญลักษณนั้น 
         สื่อถึงอะไร 
     5)  ความคิดเห็นของนักเรียนตอโฆษณาน้ีคืออะไร 
     6)  ระบุความเหมือนหรือแตกตางของโฆษณานี้ 
          กับโฆษณาประเภทเดียวกัน 
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การจัดการเรียนรู 
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

 2. พิจารณาความ 
    นาเชื่อถือของ 
    แหลงขอมูล 
   และการตัดสิน 
   ขอสังเกต 

8. ตั้งคําถามใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปราย 
    แสดงผลการคิดวิเคราะหการอางเหตุผลใน 
    แตละองคประกอบวามีความนาเชื่อถือหรือไม  
    เพราะเหตุใด 
9. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคิดวิเคราะหจากการ 
    ฟงและดูภาพยนตรโฆษณาประเด็นปญหา  
    ความสําคัญของปญหา แลวเขียนเคาโครงของ 
    โครงงานท่ีกลุมสนใจเลือกหัวขอเร่ือง 
    ในใบกิจกรรม 

ขั้นที่ 4 : การลงมือ
ปฏิบัต ิ

3. การสรุปอางอิง 
    3.1 การสรุป
อางอิงดวยการนิร
นัย 
    3.2 การสรุป
อางอิงดวยการ
อุปนัย 
    3.3 การลงสรุป
และตัดสินขอสรุป 

10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุป ที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือโฆษณา  
     โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบนิรนัย และ 
      ตอบคําถามปากเปลา 
11. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุปที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือโฆษณา  
      โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบอุปนัย และ 
       ตอบคําถามปากเปลา 
12. ซักถามนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเหตุผลและ 
      รวมกันอภิปรายเปรียบเทียบองคประกอบโฆษณา 
      ที่สมจริงและเกินจริงและรวมกันลงสรุปและ 
      ตัดสินขอสรุปในใบกิจกรรมท่ี 5 ครูคอยชี้แนะ 
      เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 5 : การเขียน
รายงาน 

 1. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการศึกษา 
     จากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา สรุปบันทึก 
     ความรู จากการวิเคราะหประเด็น ความกระจางชัด 
     เบื้องตน ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการ 
     สรุปอางอิง แลวเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
    โครงงานสงครูคอยใหคําแนะนําปรึกษา 

   ส
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การจัดการเรียนรู 
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 6 : การนําเสนอ
ผลงาน 

 14. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการคิดวิเคราะห  
      อภิปราย สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
      เปนแนวคิดในการฟงแปละดูโฆษณาท่ีนํามาใชได 
      ในชีวิตจริง โดยนําเสนอเปนแฟมสะสมผลงาน 

 
11.  สื่อการเรียนรู วีดิทัศนโฆษณา, ใบความรู, ใบกิจกรรม 
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ใบกิจกรรมที่ 4 
 
1. สถานการณท่ีกําหนด 
 จากการฟงและดู ซีดีสื่อภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน ใหนักเรียนแตละกลุม ทํา
โครงงานวิเคราะหความนาเช่ือถือของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน 10-12 เร่ือง สงเคาโครงกอนแลว
เขียนเปนรายงานท่ีสมบูรณ สงครูตามกําหนด โดยต้ังหัวขอเร่ืองเอง  
 
2.  หัวขอโครงงานจากการระดมสมองของกลุม 
 หัวขอโครงงานที่กลุมตัดสินใจเลือก  คือ       
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
 

   หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
   กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2   เวลาเรียน    1     ชั่วโมง 
   ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
 สาระท่ี 3   การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2.  ตัวชี้วัด  
             ม. 2/2 วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตาง ๆ  
 ม. 2/3 วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   สื่อโฆษณามีจุดประสงคโนมนาวจูงใจใหผูรับสารเชื่อถือและ
เห็นคลอยตาม ผูรับสารจึงควรฝกทักษะการฟงและดูเชิงวิเคราะห เพื่อนําไปสูการฟ งและดูอยางมี
วิจารณญาณ  ชวยในการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  อีกทั้งนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใน
โลกยุคขอมูลขาวสารไดดวย 
4.  สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
 - แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร 
 - แนวทางการฝกความสามารถในการฟงดูเชิงคิดวิเคราะห 
 - ลักษณะการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ 
   - แนวทางการวิเคราะห วิจารณตัวอยางสื่อภาพยนตรโฆษณาประเภทตางๆ 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
  5.2  ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 ทักษะการวิเคราะห 

   ส
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7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มุงมั่นในการทํางาน 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน ใบกิจกรรมการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู  ทักษะการเขียน  ทักษะการวิเคราะห 
 9.2  การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู  ชิ้นงาน  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 9.3 เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การทําใหเกิด
ความกระจางชัด
เบื้องตน 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหไม
ชัดเจน และไม
ตรงประเด็นระบุ
การอางเหตุผลไม
ถูกตอง 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะห ได 
แตไมตรงประเด็น 
ระบุการอางเหตุผล 
ไดบางบางสวน 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหได
ชัดเจน ระบุการ
อางเหตุผลได
ถูกตอง ตั้งคําถาม
ทาทายได 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง 
ตรงประเด็นที่จะ
ศึกษาคนควา 
และระบุการอาง
เหตุผลไดถูกตอง 
ครอบคลุม ตั้ง
คําถามที่ทาทาย
ไดเหมาะสม 

2. การพิจารณา
ความนาเชื่อถือ
ของแหลงขอมูล
และขอสังเกต 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเชื่อถือไม
ชัดเจน ไมถูกตอง  

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
ขอสังเกตไดเปน
บางสวน 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูล
ขอสังเกตไดตาม
เกณฑ 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูลและ
ขอสังเกตและได
อยางชัดเจน 
ถูกตอง ตามเกณฑ
ความนาเชื่อถือ
ทั้งหมด 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

3. การสรุปอางอิง สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปไมถูกตอง 
ขาดเหตุผล 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปได
ถูกตองมีเหตุผล
เปนบางสวน 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปของเร่ือง
ไดอยางถูกตอง มี
เหตุผลท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 
4  คะแนน หมายถึง ระดับดีมาก 
3  คะแนน หมายถึง ระดับดี 
2  คะแนน หมายถึง ระดับพอใช 
1  คะแนน หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

 

10. กิจกรรมการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
เอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 : การใหความรู
พื้นฐาน 

 1. ทบทวนหลักการและบทบาทของครูในการจัดการ 
    เรียนรูแบบโครงงานและหลักการคิดวิเคราะหจาก 
    การฟงและดู 
2. แบงนักเรียนเปนกลุม คละตามความสามารถกลุม 
    ละ 10 คน 

ขั้นที่ 2 : การคิดและ
หัวขอเร่ืองหรือปญหา
ที่จะศึกษา 

1. การทําใหเกิด 
    ความกระจาง 
    ชัดเบื้องตน 

3. ใหนักเรียนฟงและดูสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา  
    ประเภทที่ 2 : การใชบุคคลท่ีมีชื่อเสียงเปนผู 
    นําเสนอ 

   ส
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
เอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

  1.1 ระบุคําถาม
ใหตรงประเด็น 
 

4. ครูกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาเพ่ือใชในการ 
    ทําโครงงานโดยใหสมาชิกในกลุมตั้งประเด็น 
    คําถามหรือปญหาท่ีสนใจ จากนั้นคัดเลือกประเด็น 
    คําถามที่ครอบคลุมเหมาะสม เปนประเด็นหัวขอที่ 
    ตองการศึกษากลุมละ 1 ประเด็น เชน  
   1)  อะไรคือแนวคิดหรือจุดขายของโฆษณานี้ 
   2)  โฆษณาน้ีนาเช่ือถือหรือไม  
ใหนักเรียนตั้งชื่อโครงงานท่ีครอบคลุมตรงประเด็นที่
ตองการศึกษา 

ขั้นที่ 3 : การวางแผน  
 
 
  1.2 วิเคราะห
การอางเหตุผล 
 
 
1.3 ตั้งคําถาม 
     เพื่อใหเกิด 
    ความกระจาง 
    ชัด 

5. นักเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอ 
    เร่ืองท่ีเปนประเด็นสําคัญของกลุมจากผูรู หรือ 
    แหลงการเรียนรูตาง ๆ เพิ่มเติม 
6. แจกใบงานใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะห 
   องคประกอบ และอภิปรายเหตุผลตลอดจน 
   ความหมายในการนําเสนอสารในภาพยนตร 
   โฆษณา 
7. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันต้ังคําถามและคําตอบที่ทํา 
    ใหเขาใจถึงกลยุทธการนําเสนอโฆษณาอยาง 
     กระจางชัดมา 1 คําถาม คน 
    1)  ทําไมโฆษณาจึงใชกลยุทธนี้ในการนําเสนอ 
    2)  ประเด็นสําคัญ/จุดขายของโฆษณานี้คืออะไร 
    3)  ภาษาภาพและเสียงของโฆษณา โนมนาวใจ 
         หรือไม อยางไร 
    4)  มีการใชสัญลักษณหรือไม และสัญลักษณนั้น 
         สื่อถึงอะไร 
    5)  ระบุความเหมือนหรือแตกตางของโฆษณาน้ีกับ 
        โฆษณาประเภทเดียวกัน 
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
เอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

 2. พิจารณาความ 
  นาเชื่อถือของ 
  แหลงขอมูล 
  และการตัดสิน 
  ขอสังเกต 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงผลการ 
     คิดวิเคราะหการอางเหตุผลในแตละองคประกอบ  
     วามีความนาเชื่อถือหรือไม เพราะเหตุใด 
9. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคิดวิเคราะหจากการ 
    ฟงและดูภาพยนตรโฆษณาประเด็นปญหา 
    ความสําคัญของปญหา แลวเขียนเคาโครงของ 
    โครงงานท่ีสนใจ เลือกหัวขอเรื่องในใบกิจกรรมที่  
     ..... 

ขั้นที่ 4 : การลงมือ
ปฏิบัต ิ

3. การสรุป 
   อางอิง 
   3.1 การสรุป
อางอิงดวยการ
นิรนัย 
  3.2 การสรุป
อางอิงดวยการ
อุปนัย 
  3.3 การลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุป 

10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุป ที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือโฆษณา  
     โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบนิรนัย และ 
      ตอบคําถามปากเปลา 
11. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุปที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือโฆษณา  
      โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบอุปนัย และ 
      ตอบคําถามปากเปลา 
12. ซักถามนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเหตุผลและ 
      รวมกันอภิปรายเปรียบเทียบองคประกอบโฆษณา 
      ที่สมจริงและเดนจริงและรวมกันลงสรุปและ 
      ตัดสินขอสรุปในใบกิจกรรม ครูคอยชี้แนะ 
      เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 5 : การเขียน
รายงาน 

 13. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผล 
       การศึกษาจากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา  
       สรุปบันทึกความรู จากการวิเคราะหประเด็น  
       ความกระจางชัดเบ้ืองตน ความนาเชื่อถือของ 
       แหลงขอมูลและการสรุปอางอิง แลวเรียบเรียง 
       เขียนเปนเคาโครงรายงานโครงงาน   ครูคอยให 
      คําแนะนําปรึกษา 
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
เอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 6 : การนําเสนอ
ผลงาน 

 14. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอเคาโครงการคิดเชิง 
     วิเคราะห อภิปราย สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
     รวมกัน เปนแนวคิดที่นํามาใชไดในชีวิตจริง โดย 
     นําเสนอหนาชั้น 

 

11.  สื่อการเรียนรู ตัวอยางการเขียนเคาโครงโครงงาน, ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 5 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 
 

   หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
   กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2                              เวลาเรียน    1     ชั่วโมง 
   ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
 สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ใชกระบวนการเรียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความยอความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
ตัวอยางมีประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3   การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2.  ตัวชี้วัด 
         ม. 2/2 วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตาง ๆ  
 ม. 2/3 วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   สื่อโฆษณามีจุดประสงคโนมนาวจูงใจใหผูรับสารเชื่อถือและ
เห็นคลอยตาม ผูรับสารจึงควรฝกทักษะการฟงและดูเชิงวิเคราะห เพื่อนําไปสูการฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณ  ชวยในการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  อีกทั้งนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิ ตใน
โลกยุคขอมูลขาวสารไดดวย 
4.  สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
 - แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร 
 - แนวทางการฝกความสามารถในการฟงดูเชิงคิดวิเคราะห 
 - ลักษณะการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ 
   - แนวทางการวิเคราะห วิจารณตัวอยางสื่อภาพยนตรโฆษณาประเภทตางๆ 
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5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 ทักษะการวิเคราะห 
7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มุงมั่นในการทํางาน 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน  
        ใบกิจกรรมการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู   กระบวนการทํางาน 
 9.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู   คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 9.3 เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การทําใหเกิด 
   ความกระจาง 
   ชัดเบื้องตน 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหไม
ชัดเจน และไม
ตรงประเด็นระบุ
การอางเหตุผลไม
ถูกตอง 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะห ได 
แตไมตรงประเด็น 
ระบุการอางเหตุผล 
ไดบางบางสวน 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหได
ชัดเจน ระบุการ
อางเหตุผลได
ถูกตอง ตั้งคําถาม
ทาทายได 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง 
ตรงประเด็นที่จะ
ศึกษาคนควา 
และระบุการอาง
เหตุผลไดถูกตอง 
ครอบคลุม ตั้ง
คําถามที่ทาทาย
ไดเหมาะสม 

2. การพิจารณา 
    ความนาเชื่อถือ 
    ของแหลง 
   ขอมูลและ 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเชื่อถือไม

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ

   ส
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

   ขอสังเกต ชัดเจน ไมถูกตอง  ขอสังเกตไดเปน
บางสวน 

แหลงขอมูล
ขอสังเกตไดตาม
เกณฑ 

แหลงขอมูลและ
ขอสังเกตและ
ชัดเจน ถูกตอง 
ตามเกณฑความ
นาเช่ือถือทั้งหมด 

3. การสรุปอางอิง สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปไมถูกตอง 
ขาดเหตุผล 

สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปได
ถูกตองมีเหตุผล
เปนบางสวน 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปของเร่ือง
ไดอยางถูกตอง มี
เหตุผลท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 
   4 หมายถึง ระดับดีมาก 
   3 หมายถึง ระดับดี 
   2 หมายถึง ระดับพอใช 
   1 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 
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10.  กิจกรรมการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบ

โครงงาน 
ทฤษฎีของ 
เอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 : การใหความรู
พื้นฐาน 

 1. ทบทวนหลักการและบทบาทของครูแบบโครงงาน 
    และหลักการคิดวิเคราะหจากการฟงและดู 
2. แบงนักเรียนเปนกลุม คละตามความสามารถกลุม 
    ละ 10 คน 

ขั้นที่ 2 : การคิดและ
หัวขอเร่ืองหรือปญหา
ที่จะศึกษา 

1. การทําใหเกิด
ความกระจางชุด
เบื้องตน 
    1.1 ระบุ
คําถามใหตรง
ประเด็น 
 

3. ใหนักเรียนฟงและดูสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา  
    ประเภทที่ 3 : การสรางเปนบทละคร  
4. ครูกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาเพ่ือใชในการ 
    ทําโครงงานโดยใหสมาชิกในกลุมตั้งประเด็น 
    คําถามหรือปญหาท่ีสนใจ จากนั้นคัดเลือกประเด็น 
    คําถามที่ครอบคลุมเหมาะสม เปนประเด็นหัวขอที่ 
    ตองการศึกษากลุมละ 1 ประเด็น เชน  
    1)  อะไรคือแนวคิดหรือจุดขายของโฆษณาน้ี 
    2)  โฆษณาน้ีนาเช่ือถือหรือไม  
ใหนักเรียนตั้งชื่อโครงงานท่ีครอบคลุมตรงประเด็นที่
ตองการศึกษา 

ขั้นที่ 3 : การวางแผน  
 
 
    1.2 วิเคราะห
การอางเหตุผล 
 
 
  1.3 ตั้งคําถาม
เพื่อใหเกิดความ
กระจางชัด 

5. นักเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหัวขอ 
    เร่ืองท่ีเปนประเด็นสําคัญของกลุมจากผูรู หรือ 
    แหลงการเรียนรูตาง ๆ เพิ่มเติม 
6. แจกใบงานใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะห 
    องคประกอบ และอภิปรายเหตุผลตลอดจน 
    ความหมายในการนําเสนอสารในภาพยนตร 
   โฆษณา 
7. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันต้ังคําถามและคําตอบที่ทํา 
   ใหเขาใจถึงกลยุทธการนําเสนอโฆษณาอยาง 
    กระจางชัดมา 1 คําถาม เชน 
    1)  ทําไมโฆษณาน้ีจึงใชกลยุทธในการโฆษณา 
    2)  ประเด็นสําคัญ/จุดขายของโฆษณานี้คืออะไร 

   ส
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
เอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

    3)  ภาษาภาพและเสียงของโฆษณา โนมนาวใจ 
         หรือไม อยางไร 
    4)  มีการใชสัญลักษณหรือไม และสัญลักษณนั้น 
         สื่อถึงอะไร 
    5)  ระบุความเหมือนหรือแตกตางของโฆษณาน้ีกับ 
        โฆษณาประเภทเดียวกัน 

 2. พิจารณาความ   
    นาเชื่อถือของ 
    แหลงขอมูล 
   และการตัดสิน 
   ขอสังเกต 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงผลการ 
     คิดวิเคราะหการอางเหตุผลในแตละองคประกอบ  
     วามีความนาเชื่อถือหรือไม เพราะเหตุใด 
9. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคิดวิเคราะหจากการ 
    ฟงและดูภาพยนตรโฆษณาประเด็นปญหา  
    ความสําคัญของปญหา แลวเขียนเคาโครงของ 
    โครงงานท่ีกลุมสนใจเลือกเร่ืองในใบกิจกรรม  
 

ขั้นที่ 4 : การลงมือ
ปฏิบัต ิ

3. การสรุป 
    อางอิง 
   3.1 การสรุป
อางอิงดวยการ
นิรนัย 
  3.2 การสรุป
อางอิงดวยการ
อุปนัย 
  3.3 การลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุป 

10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุป ที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือ โดย 
      ศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบนิรนัย และตอบ 
     ปากเปลา 
11. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุปที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือโฆษณา  
     โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบอุปนัย และ 
     ตอบคําถามปากเปลา 
12. ซักถามนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเหตุผลและ 
      รวมกันอภิปรายเปรียบเทียบองคประกอบ 
     โฆษณาท่ีสมจริงและเดนจริงและรวมกันลงสรุป 
     และตัดสินขอสรุปในใบกิจกรรม ครูคอยชี้แนะ 
     เพิ่มเติม 
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
เอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 5 : การเขียน
รายงาน 

 1. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการศึกษา 
     จากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา สรุปบันทึก 
     ความรู จากการวิเคราะหประเด็น ความกระจางชัด 
     เบื้องตน ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูลและการ 
     สรุปอางอิง แลวเรียบเรียงเขียนเปนรายงานเคา 
    โครงโครงงานครูคอยใหคําแนะนําปรึกษา 

ขั้นที่ 6 : การนําเสนอ
ผลงาน 

 14. แตละกลุมสงตัวแทนเสนอผลการคิดวิเคราะห  
     อภิปราย สรุปผล และเรียนรูรวมกัน เปนแนวคิดที่ 
     ใชไดในชีวิตจริง โดยนําเสนอเปนแฟมสะสม 
     ผลงาน 

 

11.  สื่อการเรียนรู แผนวีดิทัศนสื่อโฆษณา 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
 

   หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
   กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2                              เวลาเรียน    1     ชั่วโมง 
   ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
 สาระท่ี 3   การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2.  ตัวชี้วัด 
         ม. 2/2 วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตาง ๆ  
 ม. 2/3 วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   สื่อโฆษณามีจุดประสงคโนมนาวจูงใจใหผูรับสารเชื่อถือและ
เห็นคลอยตาม ผูรับสารจึงควรฝกทักษะการฟงและดูเชิงวิเคราะห เพื่อนําไปสูการฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณ  ชวยในการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  อีกทั้งนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใน
โลกยุคขอมูลขาวสารไดดวย 
4.  สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
 - แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร 
 - แนวทางการฝกความสามารถในการฟงดูเชิงคิดวิเคราะห 
 - ลักษณะการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ 
   - แนวทางการวิเคราะห วิจารณตัวอยางสื่อภาพยนตรโฆษณาประเภทตางๆ 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2  ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 ทักษะการวิเคราะห 

   ส
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7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มุงมั่นในการทํางาน 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน ใบกิจกรรมการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห 
9 . การวัดและประเมินผล 
 9.1 การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู  กระบวนการทํางาน 
 9.2  การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู  แบบฝก 
 9.3  เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การทําใหเกิด 
    ความกระจาง 
    ชัดเบื้องตน 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหไม
ชัดเจน และไม
ตรงประเด็นระบุ
การอางเหตุผลไม
ถูกตอง 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะห ได 
แตไมตรงประเด็น 
ระบุการอางเหตุผล 
ไดบางบางสวน 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหได
ชัดเจน ระบุการ
อางเหตุผลได
ถูกตอง ตั้งคําถาม
ทาทายได 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง 
ตรงประเด็นที่จะ
ศึกษาคนควา 
และระบุการอาง
เหตุผลไดถูกตอง 
ครอบคลุม ตั้ง
คําถามที่ทาทาย
ไดเหมาะสม 

2. การพิจารณา 
   ความนาเชื่อถือ 
   ของแหลง 
   ขอมูลและ 
   ขอสังเกต 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเชื่อถือไม
ชัดเจน ไมถูกตอง  

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
ขอสังเกตไดเปน
บางสวน 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูล
ขอสังเกตไดตาม
เกณฑ 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูลและ
ขอสังเกตและได
อยางชัดเจน 
ถูกตอง ตามเกณฑ
ความนาเชื่อถือ
ทั้งหมด 

   ส
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

3. การสรุปอางอิง สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปไมถูกตอง 
ขาดเหตุผล 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปได
ถูกตองมีเหตุผล
เปนบางสวน 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปของเร่ือง
ไดอยางถูกตอง มี
เหตุผลท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน                ระดับคุณภาพ 
     4  หมายถึง  ระดับดีมาก 
     3  หมายถึง  ระดับดี 
     2  หมายถึง  ระดับพอใช 

                  1 หมายถึง  ระดับตองปรับปรุง 
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10.  กิจกรรมการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 : การให
ความรูพื้นฐาน 

 1. ทบทวนหลักการและบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานและหลักการคิดวิเคราะหจาก
การฟงและดู 
2. แบงนักเรียนเปนกลุม คละตามความสามารถกลุม 
    ละ 10 คน 

ขั้นที่ 2 : การคิดและ
หัวขอเร่ืองหรือปญหา
ที่จะศึกษา 

1. การทําใหเกิด 
   ความกระจางชุด 
   เบื้องตน 
  1.1 ระบุคําถาม
ใหตรงประเด็น 
 

3. ใหนักเรียนฟงและดูสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา  
    ประเภทที่ 4 : การสาธิต 
4. ครูกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาเพ่ือใชในการ 
    ทําโครงงานโดยใหสมาชิกในกลุมตั้งประเด็น 
    คําถามหรือปญหาท่ีสนใจ จากนั้นคัดเลือก 
    ประเด็นคําถามท่ีครอบคลุมเหมาะสม เปน 
    ประเด็นหัวขอที่ตองการศึกษากลุมละ 1 ประเด็น  
    เชน  
    1)  อะไรคือแนวคิดหรือจุดขายของโฆษณาน้ี 
    2)  โฆษณาน้ีนาเช่ือถือหรือไม  

ขั้นที่ 3 : การวางแผน  
 
  1.2 วิเคราะหการ
อางเหตุผล 
 
 
   1 . 3  ตั้ ง คํ า ถ าม
เ พ่ือให เกิดความ
กระจางชัด 

5. นักเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
    หัวขอเร่ืองที่เปนประเด็นสําคัญ เพิ่มเติม 
6. แจกใบงานใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะห 
   องคประกอบ และอภิปรายเหตุผลตลอดจน 
   ความหมายในการนําเสนอสารในภาพยนตร 
  โฆษณา 
7. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันต้ังคําถามและคําตอบที่ 
    ทําใหเขาใจถึงกลยุทธการนําเสนอโฆษณาอยาง 
    กระจางชัดมา 1 คําถาม  
    1)  ทําไมโฆษณาน้ีจึงใชกลยุทธในการโฆษณา 
    2)  ประเด็นสําคัญ/จุดขายของโฆษณานี้คืออะไร 

   ส
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

    3)  ภาษาภาพและเสียงของโฆษณา โนมนาวใจ 
         หรือไม อยางไร 
    4)  มีการใชสัญลักษณหรือไม และสัญลักษณนั้น 
         สื่อถึงอะไร 
    5)  ระบุความเหมือนหรือแตกตางของโฆษณาน้ี 
         กับโฆษณาประเภทเดียวกัน 

 2. พิจารณาความ 
    นาเชื่อถือของ 
    แหลงขอมูล 
    และการตัดสิน 
    ขอสังเกต 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงผล 
     การคิดวิเคราะหการอางเหตุผลในแตละ 
     องคประกอบ วามีความนาเชื่อถือหรือไม เพราะ 
     เหตุใด 
9. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคิดวิเคราะหจาก 
    การฟงและดูภาพยนตรโฆษณาประเด็นปญหา  
    ความสําคัญของปญหา แลวเขียนเคาโครงของ 
    โครงงานท่ีกลุมสนใจเลือกเร่ืองในใบกิจกรรม  
 

ขั้นที่ 4 : การลงมือ
ปฏิบัต ิ

3. การสรปุอางอิง 
    3.1 การสรุป
อางอิงดวยการนิร
นัย 
   3.2 การสรุป
อางอิงดวยการ
อุปนัย 
   3.3 การลงสรุป
และตัดสินขอสรุป 

10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุป ที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือ 
     โฆษณา โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบ 
      นิรนัย และตอบคําถามปากเปลา 
11. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุปที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือ 
      โฆษณา โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบ 
       อุปนัย และตอบคําถามปากเปลา 
12. ซักถามนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเหตุผลและ 
      รวมกันอภิปรายเปรียบเทียบองคประกอบ 
      โฆษณาท่ีสมจริงและเดนจริงและรวมกันลงสรุป 
       และตัดสินขอสรุปในใบกิจกรรม ครูคอยชี้แนะ 
      เพิ่มเติม 
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 5 : การเขียน
รายงาน 

 13. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผล 
      การศึกษาจากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา  
     สรุปบันทึกความรู จากการวิเคราะหประเด็น  
     ความกระจางชัดเบ้ืองตน ความนาเชื่อถือของ 
     แหลงขอมูลและการสรุปอางอิง แลวเรียบเรียง 
     เขียนเปนรายงานโครงงานครูคอยใหคําแนะนํา 
    ปรึกษา 

ขั้นที่ 6 : การนําเสนอ
ผลงาน 

 14. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการคิดวิเคราะห  
     อภิปราย สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
    เปนแนวคิดที่นํามาใชไดในชีวิตจริง โดยนําเสนอ 
    เปนแฟมสะสมผลงาน 

 

11.  สื่อการเรียนรู 
 ตัวอยางรายงานโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
         ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 7 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 
 

  หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2                              เวลาเรียน    1     ชั่วโมง 
  ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
 สาระท่ี 3   การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2.  ตัวชี้วัด  
 ม. 2/2 วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตาง ๆ  
 ม. 2/3 วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   สื่อโฆษณามีจุดประสงคโนมนาวจูงใจใหผูรับสารเชื่อถือและ
เห็นคลอยตาม ผูรับสารจึงควรฝกทักษะการฟงและดูเชิงวิเคราะห เพื่อนําไปสูการฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณ  ชวยในการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  อีกทั้งนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใน
โลกยุคขอมูลขาวสารไดดวย 
4.  สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
 - แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร 
 - แนวทางการฝกความสามารถในการฟงดูเชิงคิดวิเคราะห 
 - ลักษณะการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ 
       - แนวทางการวิเคราะห วิจารณตัวอยางสื่อภาพยนตรโฆษณาประเภทตางๆ 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 ทักษะการวิเคราะห 

   ส
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7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 มุงมั่นในการทํางาน 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน ใบกิจกรรมการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู   การนําเสนอผลงานโครงงาน   
 9.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู   ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู  
 9.3  เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การทําใหเกิด 
    ความกระจาง 
    ชัดเบื้องตน 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหไม
ชัดเจน และไม
ตรงประเด็นระบุ
การอางเหตุผลไม
ถูกตอง 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะห ได 
แตไมตรงประเด็น 
ระบุการอางเหตุผล 
ไดบางบางสวน 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหได
ชัดเจน ระบุการ
อางเหตุผลได
ถูกตอง ตั้งคําถาม
ทาทายได 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง 
ตรงประเด็นที่จะ
ศึกษาคนควา 
และระบุการอาง
เหตุผลไดถูกตอง 
ครอบคลุม ตั้ง
คําถามที่ทาทาย
ไดเหมาะสม 

2. การพิจารณา 
   ความนาเชื่อถือ 
   ของแหลง 
   ขอมูลและ 
   ขอสังเกต 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเชื่อถือไม
ชัดเจน ไมถูกตอง  

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
ขอสังเกตไดเปน
บางสวน 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูล
ขอสังเกตไดตาม
เกณฑ 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูลและ
ขอสังเกตและได
อยางชัดเจน 
ถูกตอง ตามเกณฑ
ความนาเชื่อถือ
ทั้งหมด 

   ส
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

3. การสรุปอางอิง สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปไมถูกตอง 
ขาดเหตุผล 

สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปได
ถูกตองมีเหตุผล
เปนบางสวน 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปของเร่ือง
ไดอยางถูกตอง มี
เหตุผลท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 
4 หมายถึง ระดับดีมาก 
3 หมายถึง ระดับดี 
2 หมายถึง ระดับพอใช 
1 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

 
10.  กิจกรรมการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 : การให
ความรูพื้นฐาน 

 1. ทบทวนหลักการและบทบาทของครูแบบ 
    โครงงานและหลักการคิดวิเคราะหจากการฟงและ 
    ดู 
2. แบงนักเรียนตามความสามารถกลุมละ 10 คน 

ขั้นที่ 2 : การคิดและ
หัวขอเร่ืองหรือ
ปญหาทีจ่ะศึกษา 

1. การทําใหเกิด 
   ความกระจางชุด 
   เบื้องตน 
    1.1 ระบุคําถาม

3. ใหนักเรียนฟงและดูสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา  
    ประเภทที่ 5 : การนําบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญมา 
    ตอกย้ําคุณสมบัติของผลิตภัณฑ  
    ประเภทที่ 6 : การนําบุคคลท่ีมีประสบการณใน 

   ส
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การจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ใหตรงประเด็น 
 

    การใชผลิตภัณฑมาตอกย้ําคุณสมบัติของ 
    ผลิตภัณฑ 
4. ครูกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาเพ่ือใชในการ 
    ทําโครงงานโดยใหสมาชิกในกลุมตั้งประเด็น 
    คําถามหรือปญหาท่ีสนใจ จากนั้นคัดเลือก 
    ประเด็นคําถามท่ีครอบคลุมเหมาะสม เปน 
    ประเด็นที่ตองการศึกษากลุมละ 1 ประเด็น  เชน  
    1)  อะไรคือแนวคิดหรือจุดขายของโฆษณาน้ี 
    2)  โฆษณาน้ีนาเช่ือถือหรือไม ใหนักเรียนตั้งชื่อ 
          โครงงานท่ีประเด็นที่ตองการศึกษา 

ขั้นที่ 3 : การวางแผน  
 
 
  1.2 วิเคราะหการ
อางเหตุผล 
 
 
  1 . 3  ตั้ ง คํ า ถ า ม
เ พ่ื อ ให เ กิ ดความ
กระจางชัด 

5. นักเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
    หัวขอเร่ืองที่เปนประเด็นสําคัญของกลุมจากผูรู  
    หรือแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพิ่มเติม 
6. แจกใบงานใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะห 
    องคประกอบ และอภิปรายเหตุผลตลอดจน 
    ความหมายในการนําเสนอสารในภาพยนตร 
   โฆษณา 
7. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันต้ังคําถามและคําตอบที่ 
    ทําใหเขาใจถึงกลยุทธการนําเสนอโฆษณาอยาง 
    กระจางชัดมา 1 คําถาม คน 
    1)  ทําไมโฆษณาน้ีจึงใชกลยุทธในการโฆษณา 
    2)  ประเด็นสําคัญของโฆษณานี้คืออะไรกิจกรรม 
         การเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู 
     3)  ภาษาภาพและเสียงของโฆษณา โนมนาวใจ 
          หรือไม อยางไร 
    4)  มีการใชสัญลักษณอะไร และอยางไร 
    4)  ระบุความเหมือนหรือแตกตางของโฆษณานี้ 
         กับโฆษณาประเภทเดียวกัน 

   ส
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การจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

 2. พิจารณาความ 
    นาเชื่อถือของ 
    แหลงขอมูลและ 
    การตัดสิน 
    ขอสังเกต 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงผล 
     การคิดวิเคราะหการอางเหตุผลในแตละ 
     องคประกอบวานาเช่ือถือหรือไม เพราะเหตุใด 
9. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคิดวิเคราะหจาก 
    การฟงและดูภาพยนตรโฆษณาประเด็นปญหา  
    ความสําคัญของปญหา แลวเขียนเคาโครงของ 
    โครงงานท่ีกลุมสนใจเลือกเร่ืองในใบกิจกรรม  
 

ขั้นที่ 4 : การลงมือ
ปฏิบัต ิ

3. การสรุปอางอิง 
    3.1 การสรุป
อางอิงดวยการนิร
นัย 
   3.2 การสรุป
อางอิงดวยการ
อุปนัย 
 
    3.3 การลงสรุป
และตัดสินขอสรุป 

10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุป ที่เปน 
      ประโยชนตอความนาเช่ือถือ โดยศึกษาตัวอยาง 
      การใชเหตุผลแบบนิรนัย และตอบคําถามปาก 
      เปลา 
11. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุปที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือ 
     โฆษณา โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบ 
      อุปนัย และตอบคําถามปากเปลา 
12. ซักถามนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเหตุผลและ 
      รวมกันอภิปรายเปรียบเทียบองคประกอบ 
      โฆษณาท่ีสมจริงและเดนจริงและรวมกันลงสรุป 
      และตัดสินขอสรุปในใบกิจกรรม  ครูชี้แนะ 
      เพิ่มเติม 

ขัน้ที่ 5 : การเขียน
รายงาน 

 13. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผล 
       การศึกษาจากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา  
       สรุปบันทึกความรู จากการวิเคราะหประเด็น  
       ความกระจางชัดเบ้ืองตน ความนาเชื่อถือของ 
       แหลงขอมูลและการสรุปอางอิง แลวเรียบเรียง 
      เขียนเปนรายงานโครงงาน  ครูคอยใหคําแนะนํา 
      ปรึกษา 

   ส
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สมุดกลาง
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การจัดการเรียนรู
แบบโครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 6 : การนําเสนอ
ผลงาน 

 14. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการคิดวิเคราะห  
      อภิปราย สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
      เปนแนวคิดที่นํามาใชไดในชีวิตจริง โดยนําเสนอ 
      เปนแฟมสะสมผลงาน 

 

11.  สื่อการเรียนรู  
  เคร่ืองฉายทึบแสง   และแบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 
 

  หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                 เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2                              เวลาเรียน    1     ชั่วโมง 
  ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
 สาระท่ี 3   การฟง การดู และการพูด 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความรู ความคิด ความรูสึก ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค 
2.  ตัวชี้วัด ม. 2/2 วิเคราะหขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และความนาเชื่อถือของขาวสารจากสื่อตาง ๆ  
          ม. 2/3 วิเคราะหและวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู อยางมีเหตุผลเพื่อนําขอคิดมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   สื่อโฆษณามีจุดประสงคโนมนาวจูงใจใหผูรับสารเชื่อถือและ
เห็นคลอยตาม ผูรับสารจึงควรฝกทักษะการฟงและดูเชิงวิ เคราะห เพื่อนําไปสูการฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณ  ชวยในการตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล  อีกทั้งนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตใน
โลกยุคขอมูลขาวสารไดดวย 
4.  สาระการเรียนรู 
 การวิเคราะห วิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
 - แนวทางการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหเพื่อนําไปสูการมีวิจารณญาณในการรับสาร 
 - แนวทางการฝกความสามารถในการฟงดูเชิงคิดวิเคราะห 
 - ลักษณะการฟงและดูที่มีประสิทธิภาพ 
   - แนวทางการวิเคราะห วิจารณตัวอยางสื่อภาพยนตรโฆษณาประเภทตางๆ 
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 5.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2  ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ 
 ทักษะการวิเคราะห 
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7.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค    
 มุงมั่นในการทํางาน 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน ใบกิจกรรมการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะห  
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู กระบวนการทํางาน 
 9.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู รายงานโครงงาน 
 9.3 เกณฑการประเมิน 

 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

1. การทําใหเกิด 
    ความกระจาง 
    ชัดเบื้องตน 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะหไม
ชัดเจน และไม
ตรงประเด็นระบุ
การอางเหตุผลไม
ถูกตอง 

ตั้งประเด็นคําถาม
เชิงวิเคราะห ได 
แตไมตรงประเด็น 
ระบุการอางเหตุผล 
ไดบางบางสวน 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหได
ชัดเจน ระบุการ
อางเหตุผลได
ถูกตอง ตั้งคําถาม
ทาทายได 

ระบุประเด็น
คําถามเชิง
วิเคราะหไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง 
ตรงประเด็นที่จะ
ศึกษาคนควา 
และระบุการอาง
เหตุผลไดถูกตอง 
ครอบคลุม ตั้ง
คําถามที่ทาทาย
ไดเหมาะสม 

2. การพิจารณา 
    ความนาเชื่อถือ 
    ของแหลง 
    ขอมูลและ 
    ขอสังเกต 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเชื่อถือไม
ชัดเจน ไมถูกตอง  

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็น และ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
ขอสังเกตไดเปน
บางสวน 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูล
ขอสังเกตไดตาม
เกณฑ 

จําแนกขอเท็จจริง
ขอคิดเห็นและ
ประเมินความ
นาเช่ือถือ ของ
แหลงขอมูลและ
ขอสังเกตและได
อยางชัดเจน 
ถูกตอง ตามเกณฑ
ความนาเชื่อถือ
ทั้งหมด 

   ส
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

3. การสรุปอางอิง สรุปอางอิงความ
นาเชื่อถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปไมถูกตอง 
ขาดเหตุผล 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
และตัดสิน
ขอสรุปได
ถูกตองมีเหตุผล
เปนบางสวน 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปไดอยาง
ถูกตอง มีเหตุผล
เปนสวนใหญ 

สรุปอางอิงความ
นาเช่ือถือของ
ขอมูลในเชิง
อุปนัยและนิรนัย
สามารถลงสรุป
และตัดสิน
ขอสรุปของเร่ือง
ไดอยางถูกตอง มี
เหตุผลท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 
     4 หมายถึง ระดับดีมาก 
     3 หมายถึง ระดับดี 
     2 หมายถึง ระดับพอใช 
    1 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

 

10.  กิจกรรมการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูแบบ

โครงงาน 
ทฤษฎีของ 

นอรริสและเอนนิส 
กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 : การให
ความรูพื้นฐาน 

 1. ทบทวนหลักการและบทบาทของครูแบบ 
    โครงงานและหลักการคิดวิเคราะหจากการฟงและ 
    ดู 
2. แบงนักเรียนเปนกลุม คละตามความสามารถกลุม 
     ละ 10 คน 

ขั้นที่ 2 : การคิดและ
หัวขอเร่ืองหรือปญหา
ที่จะศึกษา 

1. การทําใหเกิด 
   ความกระจางชุด 
   เบื้องตน 
   1.1 ระบุคําถาม

3. ใหนักเรียนฟงและดูสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา  
     ประเภทที่ 7 : การใชดนตรีนําเสนอสารโฆษณา 
4. ครูกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาเพ่ือใชในการ 
    ทําโครงงานโดยใหสมาชิกในกลุมตั้งประเด็น 

   ส
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ใหตรงประเด็น 
 

    คําถามหรือปญหาท่ีสนใจ จากนั้นคัดเลือก 
    ประเด็นคําถามท่ีครอบคลุมเหมาะสม เปน 
    ประเด็นหัวขอที่ตองการศึกษากลุมละ 1 ประเด็น  
    เชน  
    1)  อะไรคือแนวคิดหรือจุดขายของโฆษณาน้ี 
    2)  โฆษณาน้ีนาเช่ือถือหรือไม  

ขั้นที่ 3 : การวางแผน  
 
   1.2 วิเคราะหการ
อางเหตุผล 
 
 
   1 . 3  ตั้ ง คํ า ถ าม
เ พ่ือให เกิดความ
กระจางชัด 

5. นักเรียนแตละกลุมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
    หัวขอเร่ืองที่เปนประเด็นสําคัญ เพิ่มเติม 
6. แจกใบงานใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะห 
    องคประกอบ และอภิปรายเหตุผลตลอดจน 
    ความหมายในการนําเสนอสารในภาพยนตร 
    โฆษณา 
7. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันต้ังคําถามและคําตอบที่ 
     ทําใหเขาใจถึงกลยุทธการนําเสนอโฆษณาอยาง 
     กระจางชัดมา 1 คําถาม  
    1)  ทําไมโฆษณาน้ีจึงใชกลยุทธในการโฆษณา 
    2)  ประเด็นสําคัญ/จุดขายของโฆษณานี้คืออะไร 
    3)  ภาษาภาพและเสียงของโฆษณา โนมนาวใจ 
         หรือไม อยางไร 
    4)  มีการใชสัญลักษณหรือไม และสัญลักษณนั้น 
         สื่อถึงอะไร 
    5)  ระบุความเหมือนหรือแตกตางของโฆษณาน้ี 
         กับโฆษณาประเภทเดียวกัน 

 2. พิจารณาความ 
    นาเชื่อถือของ 
    แหลงขอมูล 
   และการตัดสิน 
   ขอสังเกต 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแสดงผล 
     การคิดวิเคราะหการอางเหตุผลในแตละ 
     องคประกอบ วามีความนาเชื่อถือหรือไม เพราะ 
     เหตุใด 
9. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการคิดวิเคราะหจาก 

   ส
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สมุดกลาง



279 

การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

    การฟงและดูภาพยนตรโฆษณาประเด็นปญหา  
    ความสําคัญของปญหา แลวเขียนเคาโครงของ 
    โครงงานท่ีกลุมสนใจเลือกเร่ืองในใบกิจกรรม 

ขั้นที่ 4 : การลงมือ
ปฏิบัต ิ

3. การสรุปอางอิง 
   3.1 การสรุป
อางอิงดวยการนิร
นัย 
   3.2 การสรุป
อางอิงดวยการ
อุปนัย 
   3.3 การลงสรุป
และตัดสินขอสรุป 

10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุป ที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือ 
      โฆษณา โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบนิร 
      นัย และตอบคําถามปากเปลา 
11. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุปที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือ 
      โฆษณา โดยศึกษาตัวอยางการใชเหตุผลแบบ 
      อุปนัย และตอบคําถามปากเปลา 
12. ซักถามนักเรียนแตละกลุมวิเคราะหเหตุผลและ 
      รวมกันอภิปรายเปรียบเทียบองคประกอบ 
     โฆษณาท่ีสมจริงและเดนจริงและรวมกันลงสรุป 
     และตัดสินขอสรุปในใบกิจกรรม ครูคอยชี้แนะ 
     เพิ่มเติม 

ขั้นที่ 5 : การเขียน
รายงาน 

 13. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผล 
       การศึกษาจากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา  
       สรุปบันทึกความรู จากการวิเคราะหประเด็น  
       ความกระจางชัดเบ้ืองตน ความนาเชื่อถือของ 
       แหลงขอมูลและการสรุปอางอิง แลวเรียบเรียง 
       เขียนเปนรายงานโครงงานครูคอยใหคําแนะนํา 
       ปรึกษา 

ขั้นที่ 6 : การนําเสนอ
ผลงาน 

 14. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการคิดวิเคราะห  
      อภิปราย สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
      เปนแนวคิดที่นํามาใชไดในชีวิตจริง โดยนําเสนอ 
      เปนแฟมสะสมผลงาน 
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11.  สื่อการเรียนรู 
 ตัวอยางรายงานโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
         ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 7 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 
 

  หนวยการเรียนรู พัฒนาทักษะทางภาษา                เร่ือง  การวิเคราะหวิจารณเร่ืองท่ีฟงและดู 
  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย                            รหัสวิชา  ท  22102  รายวิชา ภาษาไทย 4 
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี    2                              เวลาเรียน    6     ชั่วโมง 
  ครูผูสอน  นางศิรินทิพย  เดนดวง  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

 
 

1.  มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด  
 สาระท่ี 2  การเขียน 
 มาตรฐานการเรียนรู ท 2.1 ใชกระบวนการเรียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความยอความ 
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
ตัวอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  ตัวชี้วัด  ม. 2/5 เขียนรายงานการศึกษาคนควา  
 ม. 2/8 มีมารยาทในการเขียน 
3.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด   การเขียนรายงาน โครงงานเพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงงานและการประเมินงานของตนเอง เพื่อใหผูอ่ืนไดทราบแนวคิด วิธีการดําเนินงาน ผล
การดําเนินงานตลอดจนสรุปวาไดผลตามวัตถุประสงคเพียงใด มีขอบกพรองอยางไร และมี
ขอสังเกตหรือแนวคิดที่ไดจากการทํางานอยางไร 
4.  สาระการเรียนรู 
 - การเขียนรายงานโครงงานแบบงาย ๆ  
5.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 5.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 5.2 ความสามารถในการคิด 
6.  ทักษะ/กระบวนการ/ทักษะการฟงและดู 
 6.1 ทักษะการฟงและดู 
 6.2 ทักษะการวิเคราะห 
 6.3 ทักษะการเขียน 
7.  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 7.1 ใฝเรียนรู 
 7.2 อยูอยางพอเพียง 
 7.3  มุงมั่นในการทํางาน 

   ส
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8.  ชิ้นงาน/ภาระงาน รายงานโครงงาน 
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู  กระบวนการทํางาน 
 9.2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู  รายงานโครงงาน 
 9.3  เกณฑการประเมิน 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

การตั้งชื่อ
โครงงาน 

ยังต้ังชื่อเร่ืองไม
ตรงกับเร่ืองที่
ศึกษา ใชถอยคํา
เยิ่นเยอ ไมสื่อ
ความ 

ตั้งชื่อเร่ืองไมตรง
กับเร่ืองที่ศึกษา 
ใชถอยคําสื่อ
ความเขาใจได 

ตั้งชื่อเร่ืองตรง
กับเร่ืองที่ศึกษา 
ใชถอยคําไม
กะทัดรัด สื่อ
ความได 

ตั้งชื่อเร่ืองตรง
กับเร่ืองที่ศึกษา 
ใชถอยคํา
กะทัดรัด สื่อ
ความเขาใจงาย 
เราความสนใจ 

การเขียนเคาโครง
โครงงาน 

ออกแบบวางแผน
ทําโครงงานขาด
ขั้นตอนไมเปน
ระบบ 

ตั้งชื่อเร่ืองตรง
กับเร่ืองที่ศึกษา 
แตใชถอยคําเยิ่น
เยอ ไมเหมาะสม 
ออกแบบวางแผน
ทําโครงงานอยาง
เปนขั้นตอน ขาด
ระบบ 

ตั้งชื่อเร่ืองตรง
กับเร่ืองที่ศึกษา 
ใชถอยคํากะทัดรัด 
ออกแบบวางแผน
ทําโครงงานเปน
ขั้นตอนเปน
ระบบแตยังมี
บางสวนตองแกไข 

ตั้งชื่อเร่ืองตรง
กับเร่ืองที่ศึกษา 
ใชถอยคํากะทัดรัด 
เขาใจงาย เรา
ความสนใจ 
ออกแบบวางแผน
ทําโครงงานอยาง
เปนขั้นตอนเปน
ระบบสมบูรณ 

การปฏิบัติโครงงาน ใชเวลามากใน
การทําความ
เขาใจและ
สามารถวิเคราะห
สื่อโฆษณา ตอง
อาศัยการแนะนํา
เกี่ยวกับการ
วางแผนทํา

มีหลักฐานท่ี
แสดงถึงความ
เขาใจและ
สามารถวิเคราะห
สื่อโฆษณา 
วางแผนทํา
โครงงานถูกตอง 
ปฏิบัติงานสําเร็จ

มีหลักฐาน
รองรอยที่แสดง
ถึงความเขาใจ
และสามารถ
วิเคราะหสื่อ
โฆษณา วางแผน
ทําโครงงาน
ถูกตอง 

มีหลักฐาน
รองรอยที่แสดง
ถึงความเขาใจ
และสามารถ
วิเคราะหสื่อ
โฆษณาปญหา 
วางแผน ทํา
โครงงาน ลงมือ
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 

โครงงาน ลงมือ
ปฏิบัติงานยังไม
คลองแคลว และ
เขียนรายงานไม
ถูกตอง 

บางสวน และ
เขียนรายงานยัง
ไมชัดเจน 

ลงมือปฏิบัติงาน
จนประสบ
ความสําเร็จและ
เขียนรายงานได 
บรรลุจุดประสงค
การเขียนรายงาน 

ปฏิบัติงานอยาง
คลองแคลวจนทํา
โครงงานไดและ
ประสบความสําเร็จ 
บรรลุจุดประสงค
การเขียนรายงาน 

การเขียนรายงาน การเขียนไมเปน
ลําดับ ขั้นตอน 
เน้ือหาไม
ครบถวน 
รูปแบบไม
ถูกตอง 

การเขียนเปน
ลําดับขั้นตอน 
อธิบายวิธีการ แต
ขาดรายละเอียด 
รุปแบบยังไม
ถูกตอง 

การเขียนเปน
ลําดับขั้นตอน 
อธิบาย
กระบวนการ
ทํางาน มีความ
ละเอียดชัดเจน  

การเขียนเปน
ลําดับขั้นตอน 
อธิบาย
กระบวนการ
ทํางาน มีความ
ละเอียดชัดเจน 
รูปแบบถูกตอง 
ประณีต สวยงาม 

การนําเสนอ
ผลงาน 

-การนําเสนอไม
เปนลําดับ
ขั้นตอน 
-การใชภาษาสื่อ
ความหมายไม
เขาใจ 
 

-การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอน แต
ไมนาสนใจ 
-การใชภาษาท่ี
สื่อความหมายได
เขาใจแตยังมีไม
ถูกตอง 

-การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอน 
นาสนใจแตใชสื่อ
ไมเหมาะสม 
-การใชภาษาท่ี
สื่อความหมายได
เขาใจชัดเจน 

-การนําเสนอมี
ลําดับขั้นตอน 
นาสนใจและใช
สื่อไดเหมาะสม 
-การใชภาษาท่ี
สื่อความหมายได
เขาใจ ไมวกวน 

การจัดทํา 
แฟมสะสมงาน 

การจัดแฟม
สะสมงาน 
ขาดความคิด
สรางสรรค 
ขอมูลไม
ครบถวน 

การจัดแฟม
สะสมงาน 
ขาดความคิด
สรางสรรค 
ขอมูลเกือบ
ครบถวน 

การจัดแฟม
สะสมงาน 
ขาดความคิด
สรางสรรค 
ขอมูลเกือบ
ครบถวน 
 

การจัดแฟม
สะสมงาน 
มีความคิด
สรางสรรค 
ขอมูลครบถวน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน  ระดับคุณภาพ 
     4 หมายถึง ระดับดีมาก 
     3 หมายถึง ระดับดี 
     2 หมายถึง ระดับพอใช 
    1 หมายถึง ระดับตองปรับปรุง 

10.  กิจกรรมการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 : การให
ความรูพื้นฐาน 

 1. ทบทวนหลักการและบทบาทของครูในการจัดการ 
    เรียนรูแบบโครงงาน 
 2. ใหนักเรียน ศึกษาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
     การเขียนรายงานโครงงาน 

ขัน้ที่ 2 : การคิดและ
กําหนดหัวขอเร่ือง
หรือปญหาท่ีจะศึกษา 

1. การทําใหเกิด 
    ความกระจาง 
    ชัดเบ้ืองตน 
   1.1 ระบุคําถาม
ใหตรงประเด็น 
 

3.ใหนักเรียน แตละกลุมรวบรวมผลงานกลุมจากใบ 
    กิจกรรมรายบุคคล เปนผลงานกลุม 
 4. ครูกระตุนใหนักเรียนมองเห็นปญหาเพ่ือใชใน 
     การกําหนดหัวขอโครงงาน โดยใหสมาชิกใน 
     กลุมรวบรวม ประเด็นคําถามหรือปญหาท่ี 
     นาสนใจ ของสมาชิกในกลุมจากการฟงและดูสื่อ 
     ภาพยนตรโฆษณา รวม 50 เร่ือง  จากนั้นชวยกัน 
     อภิปราย  รวบรวม คัดเลือกประเด็นคําถามท่ี 
     ครอบคลุมเหมาะสม เปนประเด็นหัวขอศึกษา 
      และเปนชื่อหัวขอโครงงานกลุม  

ขั้นที่ 3 : การวางแผน  
 
   1.2 วิเคราะหการ
อางเหตุผล 
 
 

5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันศึกษารายละเอียด 
    เกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่เปนประเด็นสําคัญ  
6. แจกใบงานใหแตละกลุมรวมกันรวบรวมผลการ 
    วิเคราะหองคประกอบ และอภิปรายเหตุผล 
    ตลอดจนความหมายในการนําเสนอสารใน 
    สื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณา 50 เร่ือง 

   ส
ำนกัหอ
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

  1 . 3  ตั้ ง คํ า ถ า ม
เ พ่ือให เกิดความ
กระจางชัด 

7. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันรวบรวมคัดเลือก คําถาม 
    และคําตอบท่ีทําใหเขาใจถึงกลยุทธการนําเสนอ 
    โฆษณาอยางกระจางชัดของสมาชิกในกลุม  

 2. พิจารณาความ 
    นาเชื่อถือของ 
    แหลงขอมูล 
    และการตัดสิน 
    ขอสังเกต 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายรวบรวม 
     การแสดงผลการคิดวิเคราะหการอางเหตุผลในแต 
     ละองคประกอบของภาพยนตรโฆษณา ในใบ 
     กิจกรรมรายบุคคล  วาวีดิทัศนภาพยนตรยนตร 
    โฆษณาสวนใหญ มีความนาเชื่อถือหรือไม เพราะ 
     เหตุใด 
9. นักเรียนแตละกลุมสรุปผลการตัดสิน ขอสังเกต  
    จากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา  แลวเขียนเคา 
    โครงของโครงงานท่ีกลุมสนใจเลือกหัวขอเร่ือง  
     ในใบกิจกรรมของกลุม สงครูที่ปรึกษาพิจารณา 

ขั้นที่ 4 : การลงมือ
ปฏิบัต ิ

3. การสรุปอางอิง 
   3.1 การสรุป
อางอิงดวยการ 
นิรนัย 
   3.2 การสรุป
อางอิงดวยการ
อุปนัย 
   3.3 การสรุป-
ตัดสินขอสรุป 

10. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุป ที่เปน 
      ประโยชนตอการพิจารณาความนาเชื่อถือ 
      โฆษณา จากใบกิจกรรมรายบุคคลเปนของกลุม 
11. นักเรียนแตละกลุมรวมกันหาขอสรุปจากการใช 
      เหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัยของกลุม  
12. ซักถามนักเรียนแตละกลุมถึงผลการวิเคราะห 
       เหตุผล จากการใชองคประกอบโฆษณาเปนจุด 
      ขาย และรวมกันลงสรุปและตัดสินขอสรุปลงใน 
      ใบกิจกรรมกลุม  ครูคอยชี้แนะเพิ่มเติมและ 
      สังเกตการทํางานกลุม 

ขั้นที่ 5 : การเขียน
รายงาน 

 13. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผล 
      การศึกษาจากการฟงและดูภาพยนตรโฆษณา  
      สรุปบันทึกความรู จากการวิเคราะหประเด็น  
      ความกระจางชัดเบ้ืองตน ความนาเชื่อถือของ 
      แหลงขอมูลและการสรุปอางอิง แลวเรียบเรียง 

   ส
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การจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน 

ทฤษฎีของ 
นอรริสและเอนนิส 

กิจกรรมการเรียนรู 

      เขียนเปนรายงานโครงงาน ตามรูปแบบที่ครู 
      กําหนดให   ครูคอยใหคําแนะนําปรึกษา 

ขั้นที่ 6 : การนําเสนอ
ผลงาน 

 14. แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอผลการคิดวิเคราะห  
      อภิปราย สรุปผล และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
      เปนแนวคิดที่นํามาใชไดในชีวิตจริง โดยนําเสนอ 
      เปนรายงานหนาชั้นเรียน และนิทรรศการแฟม 
      ผลงานโครงงาน 

 

11.  สื่อการเรียนรู 
 ตัวอยางรายงานโครงงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
         ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ใบความรูที่ 4 
การเขียนเคาโครงของโครงงานภาษาไทย 

 
 เมื่อนักเรียนไดคนพบความรูหรือขอสนใจ หรือขอสงสัยของตัวเองแลว นักเรียนตอง
เสนอเคาโครงของโครงงานแกครูที่ปรึกษา กอนนําเสนอผลงานดังตอไปน้ี 
 ชื่อโครงงาน            
 ชื่อผูทําโครงงาน          
 ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน         
 แนวคิด/ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน       
 จุดประสงคในการทําโครงงาน         
 สมมติฐานของการศึกษาคนควา (ถามี)       
 ขั้นตอนการดําเนินงาน         
  - อุปกรณและวัสดุที่ใช        
  - วิธีดําเนินการ (แบงออกเปนก่ีขั้นตอน แตละข้ันตอนทําอยางไร จะแปรผลออกมา
ในรูปใด /ตาราง /แผนภูมิ/กราฟ/สถิติ ใหแสดงดวย) 
                
 
 แผนปฏิบัติงาน     วันเดือนป 
 1. คิดและเลือกหัวเร่ืองโครงงาน      
 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ       
 3. เขียนเคาโครง        
 4. ปฏิบัติการทําโครงงาน       
 5. เขียนรายงานโครงงาน       
 6. จัดทําแฟมสะสมงาน       
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
              
 เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม 
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ใบบันทึกกิจกรรมท่ี 5  
เคาโครงของโครงงานภาษาไทย 

 

ชื่อโครงงาน                
ชื่อผูทําโครงงาน             
              
ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน          
แนวคิด/ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน        
              
              
จุดประสงคในการทําโครงงาน          
              
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 - อุปกรณและวัสดุที่ใช        
              
 - วิธีดําเนินการ (แบงออกเปนกี่ขั้นตอน แตละข้ันตอนทําอยางไร จะแปรผลออกมาใน
รูปใด /ตาราง /แผนภูมิ/กราฟ/สถิติ ใหแสดงดวย) 
              
              
              
 แผนปฏิบัติงาน     วันเดือนป 
 1. คิดและเลือกหัวเร่ืองโครงงาน      
 2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ       
 3. เขียนเคาโครง        
 4. ปฏิบัติการทําโครงงาน       
 5. เขียนรายงานโครงงาน       
 6. จัดทําแฟมสะสมงาน       
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
              
 เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม        

   ส
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ใบกิจกรรมที่ 6 
 
คําชี้แจง ใหกลุมลงมือปฏิบัติตามท่ีไดเขียนเคาโครงแลวบันทึก วิเคราะห สรุปผลการศึกษาคนควา 
 
1.  บันทึกผลการศึกษาคนควา 

             
             
             
             
             
             

 
2.  วิเคราะหและสรุปผลการศึกษาคนควา 

             
             
             
             
             
             

 
3.  อภิปรายผลการศึกษาคนควา 

             
             
             
             
             
             

 
 
 
 

   ส
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แบบประเมินความสามารถในการทําโครงงาน 
 
ชื่อโครงงาน         ชั้น ม. 3/  

รายชื่อผูจัดทํา 
1        5      
2        6      
3        7      
4        8      
 
คําชี้แจง : ใหผูประเมินทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ระดับคุณภาพตามรายการประเมิน 
     เกณฑการใหคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคาแบบประเมินความสามารถในการทํา
โครงงาน 
  3 หมายถึง  ดี 
  2 หมายถึง  ปานกลาง 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 

ขอ รายการ 
คะแนน 

คะแนน 3 2 1 
 
1 

สวนท่ี 1 การวางแผนการทํางาน (15 คะแนน) 
การกําหนดเร่ืองที่ศึกษา 

    

2 การกําหนดปญหาและต้ังสมมติฐาน     
3 การวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงาน     
4 การกําหนดอุปกรณและเคร่ืองมือในการสืบคน     
5 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงวิทยาการในการทําโครงงาน     
 
6 

สวนท่ี 2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน) 
การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 

    

7 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือในการดําเนินงาน     
8 การปฏิบัติตามวิธีการและข้ันตอนท่ีกําหนด     
9 ขอมูลหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน     

10 การบันทึกขอมูล     

   ส
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ขอ รายการ 
คะแนน 

คะแนน 3 2 1 
11 การจัดกระทําขอมูล     
12 การเรียบเรียงและสรุปขอมูล     
13 การแกไขปญหาและปรับปรุงการทํางาน     
14 การแสดงบทบาทที่ไดรับการมอบหมายของสมาชิกในกลุม     
15 ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน     

 
16 

สวนท่ี 3 ผลงานและการนําเสนอ (15 คะแนน) 
ความสมบูรณขององคประกอบและรูปเลมรายงาน 

    

17 การแปลผลและการสรุปผลขอมูล     
18 ความคิดสรางสรรคของผลงาน     
19 การนําเสนอโครงงาน     
20 การตอบขอซักถามในการนําเสนอผลงาน     

รวม   60   คะแนน  
 
ระดับคุณภาพ 

 42 – 60 คะแนน ดี  30 – 41 คะแนน  ปานกลาง  ต่ํากวา 30 คะแนน ปรับปรุง 
 
 ลงช่ือ ................................................ ผูประเมิน 
 (...............................................) 
 ........./........../.......... 

   ส
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เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการทําโครงงาน 
 
สวนท่ี 1  การวางแผนการทํางาน (15 คะแนน) 
1. การกําหนดเร่ืองที่ศึกษา 
 3 หมายถึง ระบุความเปนมา ความสําคัญ ปญหาและวัตถุประสงค ครบถวน นาสนใจ 

มีประโยชน 
 2 หมายถึง ระบุความเปนมา ความสําคัญ ปญหาและวัตถุประสงค ครบถวน มี

ประโยชนแตไมนาสนใจ 
 1 หมายถึง ระบุความเปนมา ความสําคัญ ปญหาและวัตถุประสงค ไมชัดเจน ไม

นาสนใจ 
2. การกําหนดปญหาและต้ังสมมติฐาน 
 3 หมายถึง ตั้งสมมติฐานสอดคลองกับปญหา และมีความสัมพันธเปนเหตุเปนผล

ชัดเจน 
 2 หมายถึง สมมติฐานสอดคลองกับปญหา 
 1 หมายถึง สมมติฐานไมสอดคลองกับปญหา 
3. การวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัตงิาน 
 3 หมายถึง การวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงานเรียงลําดับเปนขั้นตอนมี

รายละเอียดครบถวน 
 2 หมายถึง การวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงานเรียงลําดับเปนขั้นตอน แตมี

รายละเอียดไมครบ 
 1 หมายถึง การวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงานเรียงลําดับไมเปนลําดับขั้นตอน 
4. การกําหนดอุปกรณ และเคร่ืองมือในการสืบคน 
 3 หมายถึง กําหนดไดถูกตอง สอดคลองกับกระบวนการสืบคน 
 2 หมายถึง กําหนดถูกตองบางสวน 
 1 หมายถึง กําหนดไมถูกตอง 
5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงวิทยาการในการทําโครงงาน 
 3 หมายถึง ระบุแหลงวิทยาการไดมากกวา 7 ประเภท 
 2 หมายถึง ระบุแหลงวิทยาการได 5 – 7 ประเภท 
 1 หมายถึง ระบุแหลงวิทยาการไดนอยกวา 5 ประเภท 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



293 

สวนท่ี 2 กระบวนการทํางาน (30 คะแนน) 
6. การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 
 3 หมายถึง กําหนดข้ันตอนมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง 
 2 หมายถึง กําหนดข้ันตอนมีความชัดเจนบางสวน สามารถปฏิบัติไดบาง 
 1 หมายถึง กําหนดข้ันตอนมีความไมชัดเจน ไมสามารถปฏิบัติไดจริง 
7. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 
 3 หมายถึง การจัดเตรียมมีความสมบูรณทกุครั้ง 
 2 หมายถึง การจัดเตรียมมีความสมบูรณเปนบางครั้ง 
 1 หมายถึง ขาดการเตรียมพรอม 
8. การปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการที่กําหนด 
 3 หมายถึง ปฏิบัติไดถูกตอง มีการปรับปรุงแกไขเปนระยะ 
 2 หมายถึง ปฏิบัติโดยมีครูเปนผูแนะนําบางสวน มีการปรับปรุงแกไขบาง 
 1 หมายถึง ปฏิบัติสับสนไมมีการปรับปรุงแกไข 
9. การศึกษาขอมลูหรือขอเท็จจริงประกอบการทําโครงงาน 
 3 หมายถึง มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริง ครอบคลุมทุกประเด็นที่ศึกษา 
 2 หมายถึง มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริง แตไมครอบคลุมทุกประเด็นที่

ศึกษา 
 1 หมายถึง มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือขอเท็จจริง แตไมตรงประเด็นที่ศึกษา 
10. การบันทึกขอมูล 
 3 หมายถึง บันทึกขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาอยางถูกตองชัดเจน

ครบทุกขอ 
 2 หมายถึง บันทึกขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาบางขอขาดความ

ชัดเจน 
 1 หมายถึง บันทึกขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาบางขอขาดความ

ชัดเจนหลายขอ 
11. การจัดกระทําขอมูล 
 3 หมายถึง จัดกระทําขอมูลอยางเปนระบบ ชัดเจน ประณีต สวยงาม ถูกตอง สมบูรณ 
 2 หมายถึง จัดกระทําขอมูลอยางเปนระบบชัดเจน ขาดความประณีต สวยงาม 
 1 หมายถึง จัดกระทําขอมูลไมเปนระบบ ขาดความประณีต 
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12. การเรียบเรียง และสรุปขอมูล 
 3 หมายถึง เรียบเรียง และสรุปขอมูลเปนลําดับขั้นตอน ตามสภาพจริง สื่อความ

ชัดเจน 
 2 หมายถึง เรียบเรียง  และสรุปขอมูลเปนลําดับข้ันตอน แตสื่อความขาดชัดเจนบาง

ขอ 
 1 หมายถึง เรียบเรียงและสรุปขอมูลไมเปนลําดับขั้นตอน และสื่อความไมชัดเจน 
13. การแกปญหาและปรับปรุงการทํางาน 
 3 หมายถึง รูสภาพปญหาการทํางาน และกระตือรือรนในการแกไขและปรับปรุงงาน 
 2 หมายถึง รูสภาพปญหาการทํางาน แตไมกระตือรือรนในการแกไขและปรับปรุง

งาน 
 1 หมายถึง ขาดความเขาใจสภาพปญหาการทํางาน ไมกระตือรือรนในการแกไขและ

ปรับปรุงงาน 
14. การแสดงบทบาทที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกลุม 
 3 หมายถึง สมาชิกปฏิบัติตามบทบาทอยางถูกตอง มีความรับผิดชอบ 
 2 หมายถึง สมาชิกปฏิบัติตามบทบาทขาดความรับผิดชอบบาง 
 1 หมายถึง สมาชิกปฏิบัติตามบทบาทไมถูกตอง ไมครบทุกคน 
15. ความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
 3 หมายถึง มีระเบียบวินัยในการทํางาน ตรงตอเวลา และต้ังใจทํางานดีทุกคร้ัง 
 2 หมายถึง มีระเบียบวินัยในการทํางาน ตรงตอเวลา และต้ังใจทํางานเปนสวนมาก 
 1 หมายถึง มีระเบียบวินัยในการทํางานบาง ไมตรงตอเวลา และไมตั้งใจทํางาน 
 
สวนท่ี 3 ผลงานและการนําเสนอ (15 คะแนน) 
16. ผลงานแสดงความกระจางชัดจากการวิเคราะห 
 3 หมายถึง สามารถระบุประเด็นสําคัญ จําแนกประเด็นที่มีความคิดเห็นอางเหตุผล

และต้ังคําถาม คําตอบไดตรงประเด็น อยางชัดเจน 
 2 หมายถึง สามารถระบุประเด็นสําคัญ จําแนกประเด็นที่มีความคิดเห็นอางเหตุผล

และต้ังคําถาม คําตอบไดตรงประเด็น คอนขางชัดเจน 
 1 หมายถึง สามารถระบุประเด็นสําคัญ จําแนกประเด็นที่มีความคิดเห็นอางเหตุผล

และต้ังคําถาม คําตอบไดไมตรงประเด็น ไมชัดเจน 
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 17. ผลงานแสดงเหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห 
 3 หมายถึง สามารถ ใหเหตุผลพิจารณาความนาเช่ือถือ สังเกตและตัดสินขอสังเกตได

ถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 2 หมายถึง สามารถใหเหตุผลพิจารณาความนาเช่ือถือ สังเกตและตัดสินขอสังเกตได

ถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงค แตขาดความสมบูรณในบางขอ 
 1 หมายถึง สามารถใหเหตุผลพิจารณาความนาเช่ือถือ สังเกตและตัดสินขอสังเกตได 

แตไมสอดคลองกับวัตถุประสงค หรือขาดความสมบูรณถูกตอง 
 18. ผลงานแสดงการสรุปอางอิงผลจากการวิเคราะห 
 3 หมายถึง สามารถพิจารณาสรุปอางอิงดวยวิธีนิรนัย อุปนัยและตัดสินคุณคาของ

เร่ืองไดถูกตองสอดคลองกับขอมูลที่ศึกษา 
 2 หมายถึง สามารถพิจารณาสรุปอางอิงดวยวิธีนิรนัย อุปนัยและตัดสินคุณคาของ

เร่ืองไดถูกตองสอดคลองกับขอมูลที่ศึกษาบางสวน 
 1 หมายถึง สามารถพิจารณาสรุปอางอิงดวยวิธีนิรนัย อุปนัยและตัดสินคุณคาของ

เร่ืองได แตไมสอดคลองกับขอมูลที่ศึกษา 
 19. การนําเสนอโครงงานและความคิดสรางสรรค 
 3 หมายถึง นําเสนอเปนระบบ ลําดับขอมูลชัดเจน แสดงออกในความคิดริเร่ิม

สรางสรรค  
 2 หมายถึง นําเสนอเปนระบบ ลําดับขอมูลชัดเจน ขาดความคิดสรางสรรค 
 1 หมายถึง นําเสนอไมเปนระบบ ลําดับขอมูลสับสน 
20. การตอบขอซักถามของครูในการนําเสนอผลงาน 
 3 หมายถึง การตอบขอซักถามชัดเจน ยกตัวอยางประกอบเชื่อมโยงเปนเหตุผลที่

สัมพันธกัน 
 2 หมายถึง การตอบขอซักถามชัดเจน ยกตัวอยางประกอบแตขาดการเชื่อมโยงเปน

เหตุผลท่ีสัมพันธกัน 
 1 หมายถึง การตอบขอซักถามไมชัดเจน ไมมีการยกตัวอยางประกอบ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐาน 
 เพศ ชาย  หญิง   อายุ ............................ ป 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก 
 2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
 1 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย  
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของนักเรียน สําหรับ

ผูวิจัย มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู 
1. เนื้อหาและแหลงเรียนรูทําใหเกิดบรรยากาศการ
เรียนรูที่ทาทาย 

    

2. ใชคําถามกระตุนใหเกิดบรรยากาศกระตือรือรน
สนใจใครรู 

    

3. การเรียนรูมีบรรยากาศเปนอิสระ  อบอุน และ 
ผอนคลาย 

    

4. ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธอันดี สงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูอยางมีความสุข 

    

ดานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 
5. มีการใชสื่อและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
และทันสมัย 

    

6.  มีการทํางานเปนกลุม สงเสริมใหนักเรียนเกิด
ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

    

7. สงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาลงมือปฏิบัติ
ไดดวยตนเอง 

    

8. สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิด
ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นของนักเรียน 

สําหรับ
ผูวิจัย มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
9. สงเสรมิใหนักเรียนไดศึกษาวิเคราะหภาพยนตร
โฆษณา ที่สนใจอยางลึกซึ้ง 

    

10. กระตุนใหนักเรียนใชความสามารถอยาง
กระตือรือรนตลอดเวลา 

    

11.กิจกรรมเชื่อมโยงบทเรียนเขากับชีวิตประจําวัน     
12. นักเรียนชอบเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูที่ครู
จัด 

    

13. นักเรียนเกิดทักษะการวางแผนและสามารถ
ทํางานเปนขั้นตอนอยางเปนระบบ 

    

ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรูแบบโครงงาน 
14. นักเรียนสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับ
ไปจัดโครงงานอ่ืนๆ ได 

    

15. นักเรียนสามารถประยุกต พัฒนาความรู และ
ทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต
ประจําวัน 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของนักเรียน  
 
 นักเรียนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาผลการเรียนรูดานการฟงและดูเชิงคิดวิเคราะหดวย
การจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยางไรบาง ใหแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะลงในชองวาง 

           
           
           
           
            

 
    ................................... 
    (ผูประเมิน) 
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ภาคผนวก  จ 

 

1. รายชื่อสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณาจําแนกตามประเภท  
2. ภาพสื่อโฆษณาท่ีใชประกอบการวัดผลกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
3. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
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รายช่ือสื่อวีดิทัศนภาพยนตรโฆษณาท่ีใชประกอบการวิจัย จําแนกตามประเภท  

1. ประเภท การเสนอจุดขายท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑโดยตรง   
 โฆษณาแอรไดกิ้นDaikin Advertising 

 โฆษณา KFC  Krispy Fish Burger 
 โฆษณาเคร่ืองดื่มชาเขียว โออิชิ ชุด ตาไว 2 
 โฆษณาเนสกาแฟโพรเทคสลิม 
 โฆษณา กาแฟ เนเจอรกิฟ 
 โฆษณา รีจอยส 3-in-1 สูตรใหม 
 โฆษณาโออิชิ สลิม ซี 600 

2. ประเภทการใชบุคคลผูมีชื่อเสียงเปนผูนําเสนอ       
 โฆษณาแชมพูบํารุงผมซันซิลYogurt Complex 
 โฆษณานํ้ามันพืชกุก  HQ เคน ธีรเดช    
 โฆษณารถจักรยานยนตฟโน 
 โฆษณา รอลิอัล ริไวเทิล ไวท (ชมพู อารยา) 
 โฆษณาโฟมลางหนา Smooth E (แพนเคก) 
 โฆษณาเคร่ืองดื่ม เพียวริคุใหม 
 โฆษณาแปง  ELISEES. (ศรีริตา) 

 โฆษณามิสทีน ไวท สปา 
 โฆษณซัลซิลทรีตเมนท 

 โฆษณา โตโยตาไฮลักซ วีโก เที่ยวไทย 4 ภาค  
 โฆษณา กานิเย Men (อนันดา) 
 โฆษณา รีจอยส 3-in-1 สูตรใหม 

 โฆษณาคลีนิคเคลียร (พลอย-ตาร) 
 โฆษณาดารลี่ (แอน ทองประสม) 
 โฆษณา โซฟ แบบ กระชับ 
 โฆษณา ยาชงสมุนไพร ตราฟตเน ชุด “สวิง”    
 โฆษณาแชมพู แพนทีน ชุด พิมพ+รถเมล+นุน 
 โฆษณาผาอนามัยลอริเอะ 

 โฆษณาแปงมิสทีน บีบี ไฮเดฟ 
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3. ประเภทการสรางเปนบทละคร 
 โฆษณานีเวีย ดีโอ โลออน 
 โฆษณาขาวหงษทอง ชุด กินกับอะไรก็อรอย 
 โฆษณาผงปรุงรสคนอร แกงอรอย 
 โฆษณา  broadband internet 3BB 5Mb  
 โฆษณาทาโรเสนชุบน้ําจิ้ม (Original) 
 โฆษณาผงซักฟอก บรีส หนูไปชวยแมวมาคะ 
 โฆษณา แบรนดวีตาพรุน พลัส 

 โฆษณาลูกอมฮอลล ชุด ครอบครัวมีปญหา 
 โฆษณากระดาษ ดับเบิ้ล เอ 
 โฆษณาดีแทค ชุดใชมือถือแตพอดี 
 โฆษณายาหมองน้ําเซียงเพียวอิ้ว 
 โฆษณานํ้าดื่มสิงห (คุยนาน) 
 โฆษณาพอนดโกลดเรเดียล 

 โฆษณานีเวียบอดี้โลชั่น 
 โฆษณาโยเกิรตแอคทีเวีย 

4. ประเภทการสาธิต   
 โฆษณานีเวียฟอร เมน 
 โฆษณายาสีฟน เซ็นโซดายน 
 โฆษณานํ้ามันพืชมรกต ชุด ทําใจใหพรอม 
 โฆษณาผงปรุงรสคนอร แกงอรอย 
5. ประเภทการนําบุคคลเชี่ยวชาญมาตอกยํ้าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ    
 โฆษณาโอเลย โทเทิลเอฟเฟค 
 โฆษณารอลิอัล ไวทเพอรเฟค ดับเบิ้ล เอชเซนส 
 โฆษณซัลซิลทรีตเมนท 
6. ประเภทการนําบุคคลที่มีประสบการณในการใชผลิตภัณฑมาตอกย้ําคุณสมบัติของผลิตภัณฑ   
 โฆษณาแปง  ELISEES. (ศรีริตา) 
 โฆษณา แพนทีน  ชุด พัดชาAF 
7. ประเภท การใชดนตรีมานําเสนอสารโฆษณา   
 โฆษณา ซุปเปอรกาแฟ ชุดอารมณดี 
 โฆษณาดีแทค ชุดใชมือถือแตพอดี 
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ภาพยนตรโฆษณาไทยประกันชีวิต ชุด Whatever Will Be Will Be 
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ภาพยนตรโฆษณานํ้ามันถั่วเหลืองกุก 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
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การนําเสนอผลงานหลังการจัดการเรียนรู 
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